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الفهرست

ومدخلمقدمة

الأولالفصل

والعفسيرالقرآنفيالقرنينذو

استفهاموعلامات..آراء...؟القرنينذوهومن-

الارضفيالتمكنمظاهر-

والتفسيرالقرآنفيالشمسمغرب-

----والتفسيرالقرآنفيبشريةسلالات-

والتفسيرالقرآنفيوماجوجيأجوج-

والتفسيرالقرآنفيالقرنينذيسد-

والتفسيرالقرآنمنهجحسبالبحثلخطواتالعامالتصور-

الثاننالفصل

البحثلخطواتالعلميالتحليل

الأولالاحتمال:الأولالمبحث-

الثانيالاحمال:الثأنيالمبحث-

الثالثالمبحث-

-7-

الصفحةرقم

11

21-48

23

92

31

34

38

94132-

53

67

08
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/
الراجالمبحث-

ا!برالاسكندرلمعاركالجغرافيةالخلفية-

الشرقنحوالاسكندروطريقالاسكندرية-

أربيلالىمصرمنالاسكندرمسلك-

هندكوشإلىطبرستانمنالشرقيالمسلك-

خراسانإلىطبرستانمنالأرضلصورةجغرافيةملامح-

وأشكالسيحوننهرحتىخراسادْمنالأرضشكل-

بالإقليمالبشريالاستيطان

والممراتهندكوشجبال)سلاسل-

الاسكندرقصةفيثارصحراء-

الخامسالمبحث-

بالإقليمالبشريةالسلالاتدراسة-

القرنينذيسدهوهل...العظيمالصينسور-

القرآنفياللهذكرهالذي

الثالثالفصل

أفريقيسبنعمروبنلشمراللهمكنهل:الأولالمبحث-

الارضفي

الهائلةالاقتصاديةوإمكانياتهاالتاريخيةمأربمدينة-

جرعاءإلىمأربمنالعرببلادفيجغرافيةصور-

الحميرييقيسأفر-

القديمةالاستراتيجيةوأهميتهالجغرافياليمنموقع-

الارضفيالتمكينمظاهرمنكمظهر

الذيالقرنينذيسدهوهلالتاريخياليمنسد-

الكريمالقرآنفياللهذكره

133-

49

59

401

601

701

011

114

012

125

128

224

133

161

166

174

184

591
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الرابعالفصل

الثالثالاحمال

الأرضفيلقورشاللهمكّنهل:الأولالمبحث-

حملةأوبرحلةأقورش"قامهل:الثانيالمبحث-

الشمسمغربنحو

القصصفيبشريةجغرافيةدراسات:الثالثالمبحث-

القرآني

الخامسالفصل

الصالحالعبدصفاتعلىتنطبقهل...تورشأضلاق

،17-لمحثعريرالبشريالنباتيالعراءأرضالرحلالقبائلأقليم-

القديمةالجغرافيةعلمفيالإقليممناخ-

القرنينذيرحلةفيالبشريةالأجناسعلممنمفاهيم-

الشمسنحومطلع

القوقازجبالفيداريالمضيقإلىالطريق-

أرمينيةإقليم-

قورشنرحول-والانسانالأرض-

السادسالفصل

ومأجوجياجوجلقومالتاريخيةالجذور-

الأرضفيالمغوليةالقبائلانتشار-

قورشزمنالقوقازجبالوراءالمغوليةالأجناسمستقر-

التاريخيالقرنينذيسد-

225-025

232

923

246

251-282

261

265

267

273

276

927

283-003

285

288

292

492
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السابعالفصل

القرننذيعهدفيالبشريالتحفر

القرنينذيقصةفيالمحمالة-

تمحتىاللازمالغذاءتوفرومدىالغذائيالأمن-

السدتشييد

التاريخيقورشسد-

الثامنالفصل!

القرنينذيقصةمعالجةفيالقرآنمنهج-

والمصادرالمراجع

سرلفهاا

103-318

354

031

312

931-342

322

335

343-134
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بّريخرّحمرإلِ!صابخ!!

وَمَدْخَلمُقَدّمَة

فييحمل...الآفاقفياللهبحجةيقومخالداًكتاباًالكريمالقرآنسيظل

معجزةوالقرآن...القيامةيومالىعبادهمنيشاءمنبهيهدي..اللههدىثناياه

فيمعجز...ومعارفهبقصصهمعجزة...بعلومهمعجزة...يثىءكلفي

والأدبالإسلاميللبيانمادةوسيظلوكان...أخبارهفيمعجز...اسلوبه

عفمبماالتصويرمنارورفع..-.بالمفهوموارتقىبالأسلوبعلاالذيالعربي

...يعلملمماالإنسانَ

فيهاعرضتبقصة،الصغيرالكوكبلهذاوتعميرهالإنسانحياةبدأتولقد

هابيل-أخاهقابيلقتلحيث-بنفسهشعورهفيمتمثلة،سطحهفوقبهتجارأوليات

تقربدرجةإلىالخيربينالجامعة...المزدوجةطبيعتهفيالكامنةالقوىيقظةوفي

حماقةبينالمتارجحةالطبيعةتلك...الشيطانيةدرجةإلىوالشر...الملائكيةمن

بينلتذبذبهحسيبولارقيبلا...الباهرالعلويالنوروشفافيةاللازبالطين

وما...الأرضفيليستخلفه)ياهاللهمنحهالذيوعقلهضميرهصوتإلأَّوذاكهذا

...القويمالطريقإلىلهدايتهرسلمناللهأرسل

توالت...وهابيلقابيلتجربة...للإنسانالأولىالتجربةوبعد

قصصاًلتنسجالأحداثخيو!وتشابكت...والآخرينالذاتمعالتجارب

ووديانهضابمنعليهابماالأرضصورةومسرحهاالبشربنوأبطالها،خالدة

الإنسانطمعالقصصهذهلحلالنفسىالخطوكان،وبحاروأنهاروسهولوجبال

-11-
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...زراعية...الأرضفيالاقتصاديةالثروةمصادرعلللسيط!ةوحبهوأنانيته

...مياهومصادر...ومعدنية...ورعوية

لدوافعالأولالمحركهو-وسيظل-بذاتهالإنسانشعوركانلقدنعم

الطبيعةعداءمنالإنسانعاناهماالأنانيةتلكوراءكانوربما...وغرائزهالإنسان

وتقتلع،المتواضعكوخهفتهدموجههفيوتزمجرعليهتغضبتفتألافهي...له

...الشواهقالجبالبحجارةوترميه...حيواناتهوتصعق،العزيززرعه

...القاتلودخانهاونيرانهاالبراكينبحمموتقذفه...الرهيبةالصخوروجلاميد

...والبحارالأنهاروأمواجالسيولبمياهوتغرقه

الطبيعةعواملتضعوحكاياتأساطيرالأوهاممنالأقدمينخيالنسجوكم

والشمسوالبراكينالمقذوفةوالصخورالرياحتتقمصشريرةأرواحشكلفي

فيمصبوبةميثولوجيةقصصفيالأقدمونعاشوكم...البحروأمواجالحارقة

هجماتأماممذعوراًعاجزاًووقوفهالأولالإنسانمخاوفيجسمأسطوريقالب

كسباًقوةمنفيهامايعبدراحثمومنالآلهةمنمجموعةتخيلهاالتيالضاريةالطبيعة

...لرضاها

القديمالإنسانمخيلةفيوتنوعتالآلهةفتعددت...الافتراضاتوتعددت

منمجموعةإلىالإنسانتعرفحينماوبخاصةالأسطورةثوبلذلكتبعأوتنوع

...التفاهمبلغةيسفىمالهشكّلتوالاشاراتالأصوات

بكلماتالقصةعنالتعبيرفيهالإنساناستطاعالذياليومهذاومن

القوىجميعوانطلقت،وموحياتهاتصوراتهاالبشرحياةفيللقصةصار،و)شارات

ثراتالمؤكلمنوالتقطوهامتصوهقدالأجدادكانماعنمعبرةالإنسانفيالكامنة

عصرمنذالأولالإنسانالقصةصاحبتوهكذا...بهمتحيطكانتالتيوالأجواء

...حياتهأطوارجميععبرورافقته...الآنحتى(الأتلعل)البليستوسين

ومدىمعيشتهوأنماطومعتقداتهتفكيرهلطريقةالكاملالعقليالتصويركانتبحيث

بروظلت...نفسهالإنسانأوالعملاقةالحيواناتأوالطبيعةمنعدوهشراسة

...الزمنعليهقساإذاإليهيركنالذيالأمان

-12-

http://www.al-maktabeh.com



...ووجدانهمضميرهمفيالقصةعاشتالتيالشعوبأوائلومن

وضوءالسمرامسياثعبروالأصقاعالمحاورإلىرهيبةبسرعةوانتقلت...العرب

والحواضروالتخومالنجوعفيالترحالعصاألقتحتى..خيامهمأمامالقمر

القلاعفتحاتمنوأطلتوالكهوفالخيامودخلتبل...والبوادي

...البحارفيالجزرإلىالمراكبفوقوطفت...والحصون

ذاتها-حدفي-كانتالعربجزيرةشبهفيالجاهليينالعربحياةانبل

صفحاتبهوتتحدثالحالشواهدذلكالىتشيرحسبمامثيرةطويلةقصة

تحديهاوقبلواالطبيعةبهذهالعربتمرسفقد...الطبيعةوبصمات...التاريخ

عنهايستنزلواأنكبرهمعليهموأبى...وقسوةشراسةمنلديهامابكللهم

كما...الأشياءحقائقوتغيرمن،الناسمصائرفيتتحكمءالسمامنآلهةبخيالهم

عالمإلىبخيالهمينتقلواأوالواقعأصابعبينمنجهربواأنكبرهمعليهمأبى

بشططالخيالسرحاتأواليقظةأحلامتتقبلتكنلمالعربيةفالطبيعة...الآلهة

ويقظةدائموعيفيكانتالعربيالإنسانفطبيعة...الأولىطفولتهادورفيحتى

لاالتيالقاسيةالصحراويةالحياةظروفتحت،الحياةفيالأوليومهامنذكاملة

...الأحلامأوللنومفرصةفيهاللإنسانتعطى

عنللتعبيرأسلوباًالقصةكذلكالقديمةالأرضشعوبكلعرفتوقد

وما...الطبيعةوراءوماالكونعنوتصوراتوآمالمخاوفمنالنفسمكامن

نوعهاكانأياًالقصةوكانت...الشعوبطباخبينوجزرومدأحداثمنحدث

يكنولم...والمصيرالوجودسرعنالجوابيجدأنالقديمللإنسانمحاولةتعد

منيمكنهعماالبحثدائمكانبل...فقطمصيرهومآلوجودهحقيقةعنيبحث

قصصغلفتوقد...وحشةبعدإليهأنسالذيالكونهذاعلىسيادتهفرض

تنشرالتيهيهائلةكونيةقوىثمةأنفحواها....معتقداتالقديمالإنسان

كانالوقتنفسفيولكنه...والكوارث،الحروبوتسببوالدمارالخراب

بعصيردوماًوتزودها...الحياةتحفظذاتهالوقتفيهيالقوىهذهتماماًانيعتقد

...والنماءالقوة

...القديمةالقصةخلالمنالمعتقداتتلكعر.الفَديمالإنسانعئروقد

-13-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عقائدياً--القديمالإنسانإرتباطتؤكدالسابقينقصصمنإليناوصلماوكل

سننح!سبمبدعةعلياإرادةأنهاعلىإليهاينظركانأنهوتؤكد...القوىبتلك

عمياءالتصرفعشوائيةالقوىهذهتكونأنيرفضوكان...ونواميس

فيالانسانيةالحياةجعلتالتيهيالبشريةفجرمنذالمعتقداتوهذه...الارادة

...أمناًوأكثرتفاؤلأأعمقبالحقائقاتصالها

...والخرافات...الأساطيرمنالانسانيةرصيدازدادالزمنوبمرور

وعلمته...الكونفيالانسانمنزلةفرفعت،ويةالسماالأديانوجاءت...والقصص

بما-القصةوسجلت،عليهالأوهامسيطرةمنويتخلصذاتهفوقيسموكيف

فيتغيزأناستطاعتبل...كبيرأتطوراً-إطمئنانمنالإنسانفيالأديانغرست

الأساليبأرقىيعدالقصصيالأسلوبأنذلك،للبشرالسلوكيةالمفاهيمكثيرمن

...والهدايةللتقويم

قلبإلىوقذمها...السالفةالأممأخبارفروى...العظيمالقرآنوجاء

إلىصادقةدعوةأساليبهافيتحمل...الخيرلعواطفمثيرةبطرقوشعورهالانسان

والميلوالخيرالحقمسالكعلىالإنسانيةوجهوإقامة،الخيرمواقعإلىوالهدايةالحق

...والضلالالشرمشاربعنبها

مغلفةالزمنبهامضىالتيالتاريخيةالأحداثيعرضالقرآنيالقصصجاء

...تعالىقال...والاختبارالحظةوبلاسموالهدايةالنوربرقائق

."يَتَفَكَّرونلعلهمالقَصَصَفَاْقْصُصِ)

وإذا...ساحربيانصورةعلوالهدايةالنوربرقائقالقرآنيالقصصجاء

تلكيريدفإنما...قصصأالماضىوأخبارالرسلأنباءسفىقدالكريمالقرآنكان

عليهمحمداًقريشكفاركذبلقد...للمكذبينالراجفةالرائعةالصادقةالأنباء

بلاظنوهاالتيبأسئلتهمالدائمالامتحانموضعووضعوه...والسلامالصلاة

عليهالرسولردوكان...اليهودباحبارذلكفيمدفوع!ن،اللهرسولعندجواب

وإثباتاً،نبوتهصدقعلىدليلاًالوحينزولعقبقريشكفارعلىوالسلامالصلاة

الصئلقُوهو-والقرآن...وسلامهاللهصلاةعليه...عليهالوحيلنزول

-؟ا-
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...تعالىقال،لمعارضتهالنهوضعلىالكونفيأحديقوىلا-المطلق

رسولاًيُرسِلَأوحِجابوَرَاءِمنوحياًاوالأاللهُيكَلِمَهُأنلبشركانوما9

كُنْتَماأمرنامنرُوحاًإليكأوحيناوكذلك،حكيمعليِّإنهيشاءماب!ذنهفيوحي

وانكعبادنامننشاءُمنبهنهدينوراًجَعَلناهُولكنالإيمانُولاالكتابماتدري

...(مستقيمصراطٍالىلتَهْدِي

(52-51الشورى)سورة

،النبوةصدقلتثبتجاءتالتيالقرآنيالقصصمنالقرنينذيوقصة

...الكفارأوللأحباريعنتساؤلأيعلىالإجابةووجود

منهُعليكمسأتلُواقلْالقرنينِذيعنويسألونَك"...تعالىقولهفيوتتلخص

بَلَغَإذاحتى،سَبَباًفاتبعً،سَبَباًشيءكلمنوآتيناةالأرضِفيلههثشاإنا،فيكْراً

القرنينذاياقُلنا،قوماًعثدهاوَوَجَدَحَمِثَةعينِفيتغزفيوصجَدَهاالشمسِمَغْرِبَ

إلىئرَدُّثمنعذميبةفَسوفَظَلَمَمنأئاتال،حُسْناًفيهمتَتًخِذَأنوإئائعذبَأنإفا

وسنقوذ،الحُسْنَىجَزاةفلهصالحاًوعَمِلَآمَنَمَنوأما،لكْراًعذَاباًفيعذبهُوبه

علىتَطْفعُوجَدَهَاالشمسِمَطْلِعَبَلَغَإذاحتى،سَبَبأآلبعًثم،يُسْرأأمْرِناش5لَهُ

اتْبعَثم،خُبْراًلدئهِبمااحَطْناوقدكذلك،سِتْراًدونهامنلهمنجعلْلم!و!

قولاً،يَغْقَهونَيكادونلاقوماًدونهمامنوجَدَينِالسمدًبينبَلَغَإذاحتى،بَاًلبَا

خَرْجألكَنجعَلُفهَلالأرضِفيمُفسِدونَومَاجُوجَياجُوجَإنالقرنينِذايا!2+إق!أ

أجْعَلْبقتفأعِينونيخيرٌربيفيهمكنيماقال،سدأوبينهمبينناتجعَلأنعلى

ائفُخُواقالالصًدَفينبينساوىإذاحتىالحديدِزُبَرَ:اتُوني،رَذماًوبينَفمبَيْنكُم

ومايَظْهَرُوهُأنْاسْطَاعوافما،قِطْرأعليهأفْرخْةاتُونيقالناراًجَعَلَهُإذاحتى

وَعدُوكانَدكاءَجَعَلَهُرئيوعذجاءفإذارئيمنرحمةهذاقال،نَقْباًلهًاستَطَاعوا

..".حَقأرئي

(89-83الكهفسورة)

وهيالقصةفيالرئيسيةالشخصيةملامحالكريمةالأياتحددتوقد

اليهيتجهماالىيتجهلاالكريمفالقرآن...اسمهتحديددونالقرنينذيشخصية
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يسمونالذينأسماءتغليبمنالأدبيالنثرفيالبشريصنعهاالتيالقصةفن

الأسماءذكرعن(القرآنأي)يترفعوإنما...فيهاإسمبكلوالتعريفبالأبطال

وحتى،النفسفيلهالمجالوإخلاء...الإسمبصاحبالتنويهيريدحينالا

يشيركمابذلكالانتفاعفيالأهمجانبلهوالذيإليهالوحيتثبيتذلكفييكون

بهنُثَئتُماالرُسئلِأنباءِمنعليكَنَقُم!وكُلاً"...وتعالىسبحانهقولهذلكالى

لاالقرآنيالقصصفي-القرنينذيمثل-فالشخصذلكعداوما001.ادَكفؤ

ولهذاالشرالخيرأومجالفيموضحةنماذجالأشخاصمنفيهيوردوإنمالذاتهيراد

معرضفيوأحداثهامواقفهامعالشخصيةتلاقيضرورياًولاشرطأفليس

وقد...القرآنعظمةفيالفندواعيباختلافيختلفالأمر)نبل...واحد

ومنالآياتمنذلكيتضحكماالصالحللعبدنموذجاًالقرنينذيشخصيةوردت

وأعطاهالأرضفيلهاللهمكنصالحعبذ...المفسرينالفضيلةأصحابتفسير

ومطلعهاالشمسمغرببلوغاستطاعقدفهومتعددةأسباباًالقوةمظاهرمن

سدبناءفيالمحتاجينوساعد،لسلطانهوالممالكالبقاعتلكشعوبكلوأخضع

....شامخجبلفيفتحةمنعليهمومأجوجيأجوجهجومدونيحول

...والأحبارللكفارالتحديمظاهرمنمظهراًالقرآنفيالقصةوجاءت

كانأنبعد...بيانوأصدقتفصيلبأدقالامتحانذلكفييك!النبيونجح

الرسولوكان...أشهرستةمننحواً-البعضيرويهفيما-انقطعقدالوحي

طافالذيالرجلذلكأمرعنغداًبالإجابةوالأحبارقريشكفاروعدقدالكريم

-الذيوعدفهو-سبحانهكماوعدهسيحققوتعالىسبحانهاللهبانمنهثقةالعالم

فيواحدحرفعنالإجابةالرسوليستطيعلاالوحيوبدون...شىءكليعفمه

بلالمعارفأوالعلوممنشيئاًيتلقلمالذيالأميئالنبيفهو،أسئلتهممنسؤال

...والكتابةالقراءةحتى

فيعمداًيأنقذوتعالىسبحانهاللهأنهي...النهائيةوالنتيجة...

ثمومن...كَفَرَالذيوبهُتَ...والفوزالنجاحلهوكان...أرادالذياليوم

بمانفوسهمتسمحلاالذينالمكذبينهؤلاءعنحديثهاالكهفسورةتستهل

تعالى:فقال...منينالمؤعدادفييكونواأنوضلالخبثمنعليهانطوت
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أسفاً!الحديثبهذامنوارولمإنآثارهمعلىنَفْسَكَباخغِفَلعلَّكَ"

(6الكهفسورة)

عدةإلىتوصلتُالمفسرينالفضيلةأصحابآراءاستعراضخلالومن

وفيهويتهعلىالتعرفمنوتقربالقرنينذيشخصيةمعالمتحدد،محددةمفاهيم

...إحمالاتثلاثةفيالمفسرينآراءحصرتوقدعاشزمنيةحقبةأي

يقيس.أفربنعمروبنشمرهو:وإنهحم!رَمنالقرنينذاإنيقولاحمال-

المقدوني.ا!برالأسكندر:وهواليونانمنالقرنينذاإنيقولوإحمال-

الأخيني.كورش:وهوفارسمنالقرنينذاإنيقولوإحمال-

الوحيدالإحتمالتوصلاًالىحدةعلىإحتمالكلتحقيقفيجمةالصعوباتوكانت

فيالكريمالقرآنحددهاالتيالملامحنفسمعالشخصيةملامحفيهتنطبقالذي

الآتي:

أجله.منويدافعللخيريدعوصالحاًعبداًيكون،ان

اللهعندمنأوتيقدويكونغيرعاديةبصورةالأرضفيلهاللهمكنقديكون"أن

الابتكار.علىوقدرةالتخطيطفيومهارةوالعقلالبدنفيقوة

الحمئة.العينورأى...الشمسمغرببلغقديكون"أن

قديكونوان...الحمئةالعينإقليميقطنونأشداءقوماًاخضعقديكون"أن

.والسماحالعفوأوبالتعذيبأمرهمفياللهخيرْه

سامحقديكونوأن...الخيىطريقورفضوكفرعاندمنأذبقديكونأن8

...صالحاًوعملآمنمنوأكرم

الشمس.مطلعفتوحاتهفيبلغقديكون+أن

النباتي،الغطاءمنعابىصحراويإقليمفيتعيشبدائيةأقواماًوجدقديكون"أن

ظلولاملبسىولامسكنبلاهناكتعيش...البشريالتحضر1ِمظاهزمنعابى
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الشمس.حرارةمنيحميهم

منشامخينسدينإلىوعرمضيقيقسمهالذيالجبليالإقليمبلغقديكون"أن

شاهقة.جبليةسلسلهَ

وأنالوسطمنالمفتوحالجبليالحائطخلفومأجوجيأجوجشاهدقديكون،أن

قديكونوأنالجبليالحائطهذاأمامتعيشمستضعفةأقوامنداءلبىقديكون

المضيقهذاسدنحوونحاسحديدمنالمعدنيةومواردهمالب!ثريةطاقاتهموجه

الصافي.بالنحاسوالمحشوالمغطىالفولاذبطبقاتالجبلي

منعنهمقرأتهماطبقت،الشخصياتمنشخصيةمعمرتكلماوكنت

أساسيةخطوطمنالكريمالقرآنحددهماعل،حديثةأوقديمةكتبأومخطوطات

الأولالاحمالينمنكلفيشاسعاًالبَؤنَأجدكنت...القرنينذيشخصيةفي

....،والثاني

...الأخينيكُورششخصيةحوليدورالذيالثالثالاحتمالفيوضئيلاً

شخصية...المتبقيةالوحيدةا!خصيةعلىالعلميالتحقيقأضواءوسلّطت

القرنينبذيالمقصودهوأكورش"أنترجًحالمعطياتكلأنفوجدتكورض

الطوافالرجلهذاملامححددتأساسيةخطوطمنالكريمالقرآنفيجاءحسبما

شخصرخحمنأولأننيأذعيهناولست.الأرضفيلهاللهمكنالذي

الذيأزادالكلامأبومولاناالهنديالعلامةسبقمنفيإليهسبقنيوإنمااكورش)

...فقطيرجمهولاذلكيؤكد

التيالقرنينذيملامحتتبع،نحومتواضعبسيطجهدهوإنمافعلتهوما...

الملك.ذلكقصةعنالكتودورالمخطوطاتخزائنفيوالبحثالقرآنحددها

الحركةمحاورحددتالتيالجغرافيةالمفاهيماستخلصتالبحثخلالومن

تعرضتكما...ومشرقهاالشمسمغرببلوغمنومكنته...القرنينلذي

حسبالقرنينذيزمنفيالبشريالاستيطانوأنماطالبشريالتحضرلملامح

الثالثوالاحمال،اليونانيالثانيوالاحتمال،اْلحمْيرَيالأولالاحتمال

للعصورالأنماطوهذهالملامحتلكبينمقارنةثمةالقارىءوسيجد...الفاريى
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...الثلاثةالاحتمالاتفيبطلكلفيهاعاشالتيالثلاثة

الأرضملامحرسمتالثلاثةالإحتمالاتأبطالمنكلقصةتتبعخلالومن

المحمديةالبعثةقبيلحتىالتاريخيةوالعصورالتاريخقبلماعصورفيالمناخوأنماط

القديمة.الجغرافياعلممعطياتخلالمنوذلك

القرنينذيقصةفيالإقتصاديةالثروةمواردفيالمتمثلةاللههباتملامحأما

اعتبرتفقد...ذلكعلىوتعالىسبحانهاللهأعاننيحسبمارسمهااستطعتفقد

فيالتمكينادواتمنوالغابيةوالمعدنيةوالرعويةوالحيوانيةالزراعيةالمواردأن

...الثلالةالإحمالاتأبطالمنلواحداللهمنحهاالتيالأرض

القرنينذيزمنسائدةكانتالتيالدوليةالعلاقاتعلىالأضواءسفطتكما

علىالثلائةالإحتمالاتمنإحتمالكلواكبتالتيالتاريخأحداثدراسةخلالمن

الأرضفيوالتمكينالقوةعناصربينوالجزرالمدقوةمثلكانتالعلاقاتفهذهحدة

.آنذاك

يبلغأوالحمئةالعينإلىويصلالشمسمغربيبلغأنالقرنينلذيكانوما

مسالكعَبْرإلاالسدينبينمايبلغأوشيءكلمنالعاريةالشعوبويرىمطلعها

القديمة.الجغرافيةمنظارخلالمنذلكشرحتوقدمحددةجغرافية

البشريالتحفرأنماطتشكيلفيتاثيرهالهاالمناخيةالعناصرأنوجدتوقد

ملوكعندالبشريالتحضرصورةعلىذلكطبقتفقدثمومنالإنسانييخالتارعبر

نشأتهاومقوماتالقديمةالمدنيةملامحودرست...وكورشوالإسكندر!ر

وبينت،وخرائباطلالإلىوتحولهااندثارهاوأسباببقائهامراحلوتتبعووجودها

التمكينمظاهرمنكمظهروالبناءالتشييدفيالثلاثالاحمالاتأبطالمنكلدور

والبشرية.والعسكريةالاقتصاديةالقوةبأسبابوالتمتعالأرضفي

فيالسدودتشييدمنوالاقتصاديةالاستراتيجيةللأهدافتعرضتوقد

سورةفيالأعظمالخالقحددهالذيالهدفمعتنطبقكانتإذاوعماالقديمةالعصور

...لاأم...الكهف

الخريطةملامحتغييرفيالمياهمواردونقصالجفافأثرأشرحأنلِزاماًوكان

-91-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نحووالجفافالمجاعاتمناطقمنالقديمةالقبائلونزوحالقديمةللممالكالسياسية

مصادروراءسعياًالتاريخهبرالبشريالتحضرلمظاهرواكتسابهاالخضراءالسهول

...والاستقراروالمرعىوالخضرةالمياه

المتين،القوةذوالرازقوحدههووأنه،جميعاًدلةالقوةأنالنهايةفيوأبرزت

كلملكوتصاحبوحدهاللههوإنما،والقوةالرزقأسبابمنيعطينامنوأن

...المصيروإليهيشىء

العلميجانباهالهاالدراسةهذهأنكيفالسريمالعرضهذامنويبدو

الشيوعيةالدولكانتوإذا...القرآنفيللقصةالعامالنسحضمنوالتطبيقي

علميةدراساتلها،بالمسيحيةالتبشيروراءتقفالتيالرأسماليةوالغربيةالملحدة

فيالقديمالقصصمنالجغرافيةالمفاهيماستخلاصمجالفيدقيقةأكاديميةجامعية

يوزباللانديسمىلمامثلىطريقةوضعفيمنهاوالاستفادة...والانجيلالتوراة

إلىوجهترسالةأشرفصاحب-الإسلاميللعالميكونلافَلِمَ..(.4!!سالها3)ح

نستطيعالتيالموضوعيةالعلميةالدراساتهذهمثل-الأرضيالكوكبهذاسكان

الىدعاممنقولاًأحسنُومن":تعالىبقولهعملاً؟كئيراًخيراًللإنسانيةبهانقدمأن

....!المسلمينمنإننيوقالصالحاًوعملالله

بهأواصلإسلاميجغرافيلمنهجمقدمةهذهالمتواضعةمحاولتيفيولعل

منواحدآنفيالعلميةوالمفاهيمالعبراستخلاصنحو-اللهبمشيئة-المسيرة

الصلاةعليهمحمدلصدقوإثباتأوالمسلمينللاشلامخدمة...القرآنيالقصص

...حدبكلمنالإسلاموأعداءللملحدينوإخراساًوالسلام

هداناأنلولالنهتديكناومالهذاهداناالذيدثهالحمد"المعينهووحدهوالله

.!الله

خضرالرحمنعبدالعليمعبد/دكتور

القصيم/الثريعةكلية/سعودبنمحمدالإمامجامعة

هـا004سنةرجبأولفيبريدة

م0891سنةمايو
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لأولثالفصَخلا

والعفسيرالقرآنفيالقرنينذو

الرحيمالرحمناللّهبسم

القرونمرعلىومستمراًقائماً-وسيظل-الكريمالقرآنتحدييزاللا

المتعالاللهكلامأنهتثبت...وخلودهإعجازهسماتمنسمةوهي،والأجيال

...كلهاوا!وان...الطبيعةفوق

منفاتوابسورةعبدناعلىنربهنامماريبفيكنتموإن"وتعالىسبحانهيقول

)1(000"صادقينكنتماناللهدونمنشهداءكموادعوامثله

إلانبيالأنبياءمنما":قالوسلمعليهاللهصلىالنبيعنهريرةأبيوعن

اللهأوحاهوحياًأوتيتالذيكانوإنما،البشرعليهآمنمثلهماالآياتمناعطي

إلي")2(.

وتثبت...والشموليةبالصدقتنطق...التحديواضحةالكريمةوالآية

يخرجماوكلأ"ح!ألاالإقني!)أ"أ-أهالمنبعصميمعنصدرتكلماتأنهامريةدون

أهمأنالىيشيرالشريفوالحديث...تحدياتهمواجهةيمكنلاالإقيالمنبععن

تلقاهالذيالكريمالقرآنهوصدقهعلىوالاستدلالالكريمالرسوللمعرفةوسائلنا

...اللهعندمن

32:البقرةسورة(1)

البخاريصحيحمن(2)

-21-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مستفيداً"القرنينذيقصةصدقعلىأدلةوالحديث...القرآنمنوسأتخذ

فيوردتالتيالكريمةالآياتمدلولتوسيعفيالمفسرينالفضيلةأصحابآراءمن

وذسلكهاالتيللمسالكالجغرافيةالأبعادسأحددأننيكما..."الكهفسورة

البشريةوالإمكانيات...لهدانتالتيالممالكوطبوغرافية.:.القرنين

التيالجغرافيةوالخطوط...سبباًمنهاكلمنأعطيالتيوالعسكريةوالاقتصادية

وحيمن-تحقيقاً-سأحددهذلككل...فيهالهاللهمكنالتيالأرضمعالمتحدد

الكريم.القرآن

الكهفسورةفيوردتالتيالكريمةالآياتبعرضاولاًوسنبدا

....القرنينذيقصةمتضمنة

)نّاذِكْراً،منهُعليكمسأتلُواقلْ،القرنينذيعنويسألونَك":تعالىقال.

مَغْرِبَبَلغًإذاحتى،سَبَبَاًفاتْبعً،سَبَبَاًشيءٍكلمنوآتيناهُالأرضِفيلهمكئا

أن)مّاالقرنينذاياقُلنا،قوِماًعندهاوَوَجَدَحَمِئَةٍعينفيتغرُبُوجَدَهاالشمسِ

ربهإلىيُرَد"ثمنعذَبُهُفسوفَظَلَمَمنأمّاقال،حُسْناًفيهمتَتخِذَأنوإمّاتُعذبَ

منلَهُوسنقولُ،الحُسْنَى"جَزافلهصالحاًوعَمِلَآمَنَمَنوأما،نكْراًعذَاباًفيعنمابهُ

لمقومعلىتَطْفعُوجَدَهَاالشمسِمَطْلعِبَلغًإذاحتى،سَبَبأأتْبعًثم،يُسْراًأمْرِنا

حتى،سَبَباًأتْبعَثم،خُبْراًلديْهِبماأحَطْنَاوقدكذلك،سِتْراًدونهامنلهمنجعلْ

اذياقالوا،قولاًيَفْقَهونَيكادونلاقوماًدونهمامنوجَدَالسئدَّينِبينبَلغًاذا

أنعلىخَرْجاًلكَنجعَلُفهَلْالأرضِفيمُفْسِدُونومَاجُوجيأجُوجَإنالقرنينِ

بَيْنكُمْأجْعَلْبقوةٍفأعِينُونيخيرٌرئيفيهمكَنِّيماقال،سداًوبينهمبينناتجعَلَ

حتىانْفُخواقالالضدَفينِبينساوىاذاحتىالحديدِزُبَرَءْاتُوني،رَدْماًوبينَهُمْ

لهُاستَطَاعواومايَظْهَرُوهُأنْاسْطَاعوافما،قِطْراًعليهافْرخْءْاتُونيقالناراًجَعَلَهُإذا

ربّيوَعدُوكانَدَكَاءَجَعَلَهُربّيوعدُجاءفإِذاربّيمنرحمةٌهذاقال،نَقْباً

العظيماللهصدق..."حَقاً

المفسرين:الفضيلةأصحابآراء8

منهعليكمسأتلواقلالقرنينذيعنويسالونكأ:تعالىقوله،حول

وسلمعليهاللهصلىلنبيهوتعالىسبحانهاللةيقول...المفسرونيقول"ذكراً
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مكةكفاراعتادوقد...خبرهعنأي:(القرنينذيعن)محمديا(ويسألونك)

محمداختبارثمالقضايابعضعنمستفسرينسائلينالكتابأهلالىيرسلواأن

يذعنوالسؤال...نبوتهفيالتشكيكمنكنوع...والسلامالصلاةعليه

عن:والسلامالصلاةعليهمحمدإلىوجهتأسئلةضمنكانالقرنين

.الأرضفيطؤافرجل-

.صنعوامايدريمافتيةوعن-

.الروخوعن-

حديثاًمغازيهفيوالأمويههناجريرابنأوردوقد...الكهفسورةفنزلت

النبييسالونجاءوااليهودمننفراًأنعامربنعقبةعن-ضعيفويبدوأنه-أسنده

أنهبهأخبرهممافيفكان...إبتداءلهجاءوابمافأخبرهم،القرنينذيعني!

بهوذهبالسماءإلىملكبهعلاوأنه،الاسكندريةبنىوأنه،الروممنشاباًكان

...ونكارهطولوفيه،الكلابوجوهمثلوجوههمأقواماًورأىالسدإلى

رفعأنأي...إسرائيلبنيأخبارمنأنهفيهماوأكثر...(يصحلاورفعه)

قولمنبهوردمامعظملأن...يصحلا)!(...كثيرابنيقولكماالحديثهذا

...الملفقةوأخبارهمإصائيلبنيأكاذيبمنحشو

هذا-قدرهجلالمع-الرازيزرعةأبيتضمينمنكثيرابنويتعجب

الرازيكثيرمنابنويستغرب...النبوةدلائلكتابهفيكيرمنقوصكاملاًالحديث

عامربنعقبةعنمروياًذكرهالذييكونأنويستنكر...عليهويستكثرهذلك

...الثانيالاسكندرالروممنكانالذيكثيرأنابنويرى...الروممنشاباً

...الرومبهتؤرخالذيالمقدونيفيلبسابنوهو

اسعفهاموعلامات..آراء..؟القرنينذوهومن

معبالبيتطافانهوغيىهالأزرقيعننقلاًعنهكثيرابنفيذكرالأولأما

الجواهر-جرهريطنطاويالثخوكذلك601ص-3جزء-القرشيىكثيرتفسيرابن...انظر(1)

991صالتاسعالجزء-الكريمالقرآنتفسيرفي
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عليهالخضروزيرهوكان...بهوآمنبناهمنأولالسلامعليهالخليلابراهيم

.السلام

أرسطووزيرهوكان...اليونانيالمقدونيفيلبسبناسكندرفهوالثانيوأما

كانوقد،الرومملةمملكتهمنرختؤالذيوهو...المشهورالفيلسوفطاليس

.)1(سنةثلثمائةمنبنحوالسلامعليهالمسيحقبل

لعله...141هـص0014الثالئةالطبعة-التاريخعبراليمن-الدينشرفحسينأحمد(1)

سنةفي(باليونان4ء!اء7مقدونيا)ولهفي()!)اء!بيلاقريةفيولدالذيالمقدونيا!برالاسكندر

كانتحملاتهوأولى(فيليبا)"أ)ح"!الملكأبيهاغتيالبعدالجيشقوادنصْبهحيثم.ق356

اليدالمتوخةالقباثللاءلهؤكانأنهويبدوالدانوبخهرمخترقأ(3ء"ء"+التيبي)قبائلضدبالزحف

!رععقبخطرهاازدادقدالقبائلهذهثورةوكانت...فيليبالملكوالدهممرعفيالطولى

بتدميرتوتهمويحطمشوكتهميكسرأنا!برالاسكندرالشابالملكاستطاعوقد...الملك

...بهايتحصنونكانوااقي"التيبي"مدينةعاصمتهم

بينهقامتوقد...أثيناعرشإعتلائهإثرالاشكندرهيبةإزديادفيأثرهالهاكانالمعركةهذهانولاشك

اقتحاممنفيهاتمكن...(ولحأ،أ!!ق)3القرانيكوسضهرمعركةأهمهامعاركعدةالفرسوبين

الصناعاتعلمفيوالفنيونالخبراءفيهم50035الجيشمنومعه334سنةفيالدردنيلمضيق

كانتالتيالفارسيةالسفنمطاردةمنتمكنك!ا،والهندسةوالطبيعةوالأدبوالطبيخوالتاروالبناء

البنجابإلىالدردنيلمنالممتدةوالبحريةالبرية،التجاريةاليونانطرقعلىالخناقضيقتفد

مصرثمسوريااحتلالمنتمكنثم.(الثالثأريوس)فارسكسرىأيامفيوذلك،الهندي

البحرسواجلعلىوسيطرتهمالفرسعظمةمنحط،وثيقأارتباطاًباليونانممرارتبطتوهكذا

والتيالنيلنهرفوهةعلىلهكعاصمةم.ق332سنةالاشكندريةبنىمصروفي...المتوسط

"همزان"بنىذلكوبعد...الحينذلكفيالأوسطالشرقفيخطيراًيأتجارمركزاًأصبحت

فترجاتهوواصل...ا!برآسيابملكيلقبوأصبحعالميةشهرةأكسبهممابابلفيلهثانيةكعاصمة

ا)ا!أ+ءأبدلينينبمدينةاليومتدعىالتيوهي،سمرقدمدينةفيهاوبنى...وأفغانستانفارسرفي

اليونانإلىوعادثرقاًسجهاًالهندوسنهراخمثمالسوفييتيبالإتحادباتنأوزبمقاطعة(4!طول

وجاءبابلإلىمنهاوصل،العالمفيشهيرةرحلةقطعحيث(30-4!ءقروسيافيأجود)ممرعابراً

33العمرمنيبلغوهوم.ق323سنةبابليونفيودفنالمنيةووافته،الهنديعابراًالمحيطاسطوله

...عاماً

عظماءمندثرونبهاوردوتد...037(ص:036ص)اجزءالأمريكيةالمعارفدائرةذلكفيأنظر-

منهم:الإسكندرإسميحملونأوروبا

ميلادية.151سنةماتالأولالرومانيالإسكندر-

.م.ق382سنةماتاليونانملكاليونانيالاشكندر-

.ذكرهالمتقدمالمقدونيالأكبرالإسكندروهوالثانياليونانيالإسكندر-
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زمنفيكانالقرآنفيالمذكورالأولأن-الأزرقيعننقلاًكثير-ابنويرى

وأنهالسلامعليهابراهيمبناهلماالعتيقبالبيتالسلامعليهمعهوطاف...الخليل

البداية)كتابفيلأخبارهملخصاًكثيرابنأوردوقد...قربانأاللهإلىقرب

.(والنهاية

بلغوأنهبالعدلعليهوأثنىهذاالقرنينذاذكرتعالىاللهأن:ملخصها

والسلطانالتامةبالمعدلةفيهموسار،أهلهاوقَهَرَالأقاليمومَلَكَوالمغاربالمشارق

كانأنهوالصحيح"...كثيرابنويقول...المقسطالقاهرالمنصورالمظفريدالمؤ

قالمنوأغرب...رسولاً".وقيل...نبياًكانوقيل،العادلينالملوكمنملكاً

سمعف!نهالخطاببنعمرمنينالمؤأميرعنهذاحكىوقد...الملائكةمنملكاً

الأنبياءبأسماءتتسمواأنكفثممامعهفقال...القرنينياذالآخريقولرجلاً

.(السهيليذكره)الملائكةبأس!اءتسميتمحتى

وقالعمربناللهعبدعنمجاهدعنجابرعنإصائيلعنوكيعٍروىوقد

منعساكربنالحافظروى...كثيرابنويقول...!نبياالقرنينذوكان)

ذؤيبأبيبنمحمدبن،براهيمبناسحقأبيعننصرأبيبنعمدأبيحديث

عنالمقبريعنذؤيبأبيابنعنمعمرعنالرازقعبدأنبأناحمادبنمحمدحدئنا

أدريولالاأملعينأكانأتبعأدريلااياللهرسولقال:قالهزيرةأبي

،.....(لاأمنبيأكانالقرنينذوأدريولا،لاأملأهلهاكفارات،الحدود

...الحديثكثيرهذاابنويستغرب

عنعنعكرمةخصيفعنالساجبنعثمانعنبشربناسحقوقال...

وكان،كتابهفيعليهوأثنىعنهاللهرضىصالحاًملكاًالقرنينذوكانقالعباسابن

...وزيرهالخضروكانمنصورأ

المستشاربمنزلةعندهوكانجيشهمقدمةعلىكانالسلامعليهالخفرأنوذكر

وقدكثيرابنويقول...اليومالناسإصلاخفيالوزيربمنزلةالملكهومنالذي

بالكعبةمعهوطافالخليلابراهيميديعلىأسلمالقرنينذاأنوغيرهذكرالأزرقي

...السلامعليهوإسماعيلهوالمكرمة
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عنروى)نهكثيرابنيقولالقرننلذيأعطيتالتيالأسبابمظاهروعن

سمعلماابراهيموأنماشمِاًحجالقرنينذاأنوغيرهماعبداللهوابنهعميربنعبيد

حيثيحملهالسحابالقرنينلذيسَخراللهوأن،ورضماهلهودعاتلقاهبقدومه

)1(..أراد

فيلهكانلأنهقيلكثير)نهابنيقولبذلكالقرنينذيتسميةسببوعن

منقرنانلهكان...منبهبنوهبقال!...ويقول...القرنينشبهرأسه

ثم..ضعيفاً.رأياًويعتبرهذلكعلىيعترضكثيرابنولكن...رأسهفينحاس

قرنيبلغلأنهوتيل...والرومفارسملكلأنهالكتابأهلبعضوقال":يقول

وهو...غيرهمنأشبهوهذا،الأرضمنبينهماماوملك،وشرقاًغربأالشمس

(.الزهريقول

شعر(منغديرتانلهكانت"...البصريالحسنقال..كثير.ابنويقول

كانأنهكثير-ابنقولحدعلى-حديثفيجاءوقد...التسميةترجعذلكوالى

بعضأنشدوقد...لعقلهالفيلسوفابنلهيقالكانوأنهروميةوأمهحمرمن

:فقالأجدادهأحدبكونهيفخرشعر،ذلكفيالحِفيرَيين

وتحشدالملوكلهتدينملكأمسلماجديالقرنينذوكانقد

مرشدحكيممنأمرأسبابيبتغيوالمغاربالمشارقبلغ

حرمدوثاطخلبذيعينفيغروبهاعندالشمسمغيبفرأى

الهدهدأتاهاحتىطكتهمعمتيكانتبلقيسبعدهمن

...هرمساسمهماكولاأنوابنالدابىقطنيذكر...كئيرابنويقول...

بنيافثبنيونانبنكشلوخينبنلنطيبنروميبنقيطونبنهرويسويقال

هواسكندر...قال،قتادةعنبشيربنسعيدعنبشربناسحقوقال...نوح

...القياصرةأولوأبوه...القرنينذو

اليهودقالت:قالالسديعنحاتمأبيابنأخرج000)2(السيوطيويقول

601ص:401ص-اجزء-والنهايةالبدايةكثير-ابن(1)

042ص-بالماثورِالتفسيرفيالمنثورالدر-السيوطيالدينجلالانظر(2)
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مناذكرهمسمعتإنكوالنبيينوعيسىوموسىإبراهيمتذكرانمامحمديا!للنبي

قالوا...هو؟ومن:قال...مكانفيإلاالتوراةفياللهيذكرهلمنبيعنفأخبرنا

فيغلبواوقد...فرحينفخرجوا،شىءعنهبلغنيما:قال...القرنينذو

...الآياتبهذهجبريلنزلحتىالبيتبابيبلغوافلم.انفسهم

ويقول...أذكراًمنهعليكمساتلواقلالقرنينذيعنويسألونك)

القرنينذيعنسئل:قالالجعدأبيبنسالمعنمردويهابنوأخرج"السيوطي

ابنوأخرج،فنصحهاللهناصحعبدهويقول!نبيكمسمعتفقال؟هوأنبي

المصاحففيالأنباريوابنحاتمأبيوابنالمنذروابنمصرفتوحفيالحكمعبد

يذعنطالبأبيبنعليسالالكواءابنأنالطفيلابيطريقمنمردويهوابن

أحبصالحاًعبداًكانولكنملكاًولانبياًيكنلمقال،ملكأأمكانأنبياًالقرنين

...فنصحهلثهونصحفاحبهالله

قرنان...القرنينذيوقتفيانقرضإنه...1(الشربينيةالشيخويقول

منرأسهصفحتاكانت...يقولكما...القرنينبذيلقبثمومنالناسمن

قرنيطافالقرنينذاان...ويقول..تاجهفيالقرنينيشبهماعليهاوكاننحاس

فيذكروالقد..الشربينيالشيخيقولالتسميةوعن...وغرجهاشرقهاالدنيا

بنيافثبنيونانولدمناليونانيمرزباناسمه:الأول،وجوهاًاسمه

بلغأنهالتواريخكتبفياشتهرالروميفيلفوسبناسكندراسمهالثاني...نوح

الىعادثم...الأخفرالبحرإلىانتهىحتىوأمعن،والمغربالمشرقأقصىئلْكُة

أفريقيسبنعمربنشمر:الثالث...باسمهوسماهاالاسكندريةوبنىمصر

ومغاربها.الأرضمشارقملكهبلغالذيوهو،الحميري

وأالأخمينيقورشهوإنماالقرنينذاأنآزادالكلامأبومولاناكدورز

فيريبثمةليس"...ويقول...فارسملوكمن...ا!مينياوالهخمايشى

النظرغضضناوإن..وجد.(.قدغورشأوكيروش)لقورشالقرنينذيتصورأن

نفسه!غورش!تمثالفإن،العتيقالعهدبهايشهدالتيالصريحةالشهاداتعن

304ص:004صالثانيالجزء-الكريمالقرآنتفسير-الشربينيالخطيباليئ(1)
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التيالحالةهلنرىأنالآنوبقي...نقولماصحةعلىملموسةحسيةلشهادة

مولانايؤكدهكذا)الموافقةكلتوافقهأنهاوسنرى؟لاأمتوافقهالقرآنلهفصئلها

وانما..ذلكتأكيدنستطيعلاولكننا...القرنينذوهوكورشأنآزادالكلامأبو

ترجحالتيالتاريخمعطياتكثرةبسببالقرنينهوذاكورشيكونأنفقطنرخح

...ذلك"

سببأنذكراسحاقبنعمدإنقطب)1(سيدالشيخالشهيدالامامويقول

أحبارإلىمعيطأبيبنوعقبةالحارثبنالنضربعثىَقريشاًأنالسورةهذهنزول

فإنهمبقولهوأخبروهمصفتهلهموصفوامحمدعنسلوهملهمفقالوابالمدينةيهود

أنبعدفسألوهم...الأنبياءعلممنعندناليسماوعندهمالأولالكتابأهل

لتخبروناجئناكموقد،التوراةأهلإِنكم:وقالا،قولهوبعضأمرهلهموصفوا

هذهومن...بهننأمركمثلاثعنسلوهةلهمفقالوا..هذا.صاحبناعن

يذشخصيةعنشيئاًيذكرلاالقرآنيوالنص...القرنينذيعنالسؤالأسئلة

،القرآنقصصفيالمطردةالسمةهيوهذه...مكانهأوزمانهعنولاالقرنين

القصة،منالمستفادةالعبرةهوالمقصودإنما،المقصودهوليسالتاريخيفالتسجيل

والتاريخ..الأحيانأغلبفيوالمكانالزمانتحديدالىحاجةبدونتتحققوالعبرة

القرنينذاليسأنهبهالمقطوعومن،القرنينذوالاسكندرإسمهملكاًيعرفالمدون

عنهيتحدثالذيوهذا...وثنياًكانإغريقيفالاسكندر...القرآنفيالمذكور

...والآخرةبالبعهـثمعتقدموحدبالثهمن-ئرالقرآن

نإ"انليةالقرونعنالباقيةالآثار"كتابفيالبيرونيالريحانأبوويقول

يلقبونحميركانوافملوك،باسمهحميرَمستدلاًمنكانالقرآنفيالمذكورالقرنينذا

رحلوإنه...أفريقشبنبكرأبوإسمهوكان،يزنوذينواسكذي...بذي

وبنى،وغيرهماومراكشبتونسفمر،المتوسطالأبيضالبحرساحلإلىبجيوشه

قرنيبلغلأنهالقرنينذاوسمي...)2(باسمهكلهاالقارةفسميتأفريقيةمدينة

.2288،9228ص-16-12منالأجزاءالرابعالمجلد-القرآنظلالفي-قطبسيد(11

:ويقال(هرمس)إسمهيافثبنيونانمنرجلهو...قيلأنه،القرنينذيعن:السهيليذكروقد)2،

ابن-وقال،حميربنوائلولدمنالحميرييزنذيبنالصعبهو:هثامابنوقال،هرويس
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وإثباتهتحقيقهوسائلنملكلاولكننا...صحيحاًالقولهذايكونوقدالشمس

أنهالكريمةالآياتمنفالظاهرحالكلوعلى...الدامغةالعلميةبالأدلةوتمحيصه

وراءعندهتغربالشمسأنالرائييرىالذيالمكانأيالشمسمغرببلغ

نأفيهاالرائييرىالمواضعفبعض،للمواضعبالنسبةيختلفوهو...الأفق

فيكماالماءفيتغربأنهايرىالمواضعبعضوفي،جبلخلفتغربالشمس

كانإذاالرمالفيتغربأنهايرىالمواضعبعضوفي..والبحارالواسعةالمحيطات

المحيطشاطىءعلىنقطةالمكانهذايكونوقدالبصر.مدعلىمكشوفةصحراءفي

فرأى-عندهتنتهياليابسةأنويظنالظلماتبحريسمىوكان...الأطلسى

عندكانانه-قطبسيدالشيخقولحسب-والأرجح...فيهتغربالشمس

...الحمأهولزجطينحولهاويتجمعالأعشابتكثرحيثالأنهارمصب.أحد

هذهوعند...هناكتغربالشمسفرأى...الماءعيونوكانهاالبركوتوجد

دستوربينهمأتامأنبعدالمغربرحلةمنوعاد..قوماً.القرنينذووجدالحمئة

..المشرقرحلةإلى..الصالحالحكم

الأرضفيالتمكنمظاهر

أصحابيقول...االأرضفيلهفكّناإنا!...تعالىقولهوحول!ه

منالملوكتىرزماجميعمنفيهممكناًعظيئملكاًأعطيناهايالمفسرونالفضيلة

منوالمغاربالمشارقملكولهذا،والحضارات،الحربوآلاتوالجنودالتمكين

العربمنالأمموخدمتهالبلادملوكلهوخضعت،البلادلهودانت،الأرض

مشرقهاالشمسقرنيبلغلأنهالقرنينذاسميإنماأنهبعضهمذكرولهذاوالعجم

منأمرهلهالقرنينلذيمكنوتعالىسبحانهاللهأنآخرونويقولومغربها)1(

وفهالالاشكندرانهوذكر...لهالسيرةفيولْعكذا...مرزبةبن(الهـزبان)إسمهاسحق-

عهدعلكانأحدهااثنانانهما(التاريخيقصد)الأخبارعلممنوالظاهر..ايضاْالسهيلي

السبع(بئر)فيإليهتحاكموحينالسلامعليهلابراهيمقضىالذيإنهويقال،السلامعليهإبراهيم

قتلالذي(أفريدون))نه:فيهوقيل،السلامعليهعيسىعهدمنيباًقركانوالآخربالثام

بزمن.قبلهأوإبراهيمعهدعلالطاغيالملكاندراسببنبيوراسف

801ص3جزء-سابقمرجعكثير-ابن)1(
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.يشاء)1(كيففيهاالتصرف

أصحابيقول.."سبباًشيءكلمنوآتيناه"...:تعالىقولهوحول،

إليهتوجهشىءكلوفي...بلاغاًأرادهشيىءكلفيآتيناهأي:المفسرونالفضيلة

عباسابنوقال..)2(.والآلةوالقدرةبالعلمالشيىء،هذاإلىتوصلهوصلة

آتيناهيعني...وغيرهموالضحاكوقتادةوالسديجبيروعكرمةبنوسعيدومجاهد

هذاأسلمبنزيدبنالرحمنعبدوقال...علماًوأعلامهاالأرضمنازلكلمن

كانثمومنولهجاتهاالشعوبجميعلغاتعلّمناهأيالألسنةبكلعلماًآتيناهمعناه

بنسالمحدثني،لهيعةابن.وقال..بلسانهمأيبكلامهمكفَمَهُمقوماًغزاإذا

:الأحبارلكع!بقالسفيانأبيبنمعاويةأن،هلالأبيبنسعيدعن،غيلان

فانذلكقلتكنتإنكعبلهفقالبالثرا؟خيلهيربطكانالقرنينذاإنتقولأنت

عنهاللهرضىمعاويةأنكرهالذيوهذا...."سبباًشيءكلمنوآتيناه":قالالله

ذلكفيمعاويةمعالحقإنكثيرابنيقول...الصوابهوالأحباركعب.على

فيمايعني،الكذبعليهلنبلوكناإن:كعبعنيقولكانمعاويةفالأ،الانكار

منأنهاصحفهفيالشأنولكن...صحفهفيليسمانقليتعمدكانأنهلاينقله

ورسولهتعالىاللهخبرمعلناحاجةولا...مختلَقمحرفغالبهاالتيالاسرائيليات

...عريضوفسادكثيرشرالناسعلىمنهادخلفإنهبالكليةمنهاشيءإلىيم!رِو

فييجدهماعلذلكفيواستشهاده"سبباًشىءكلمنوآتيناه"اللهقولكعبوتأويل

للبشرسبيللافإنه،مطابقولاصحيحغيربالثراخيلهيربطكانأنهمن،صحفه

.)3(السماواتأسبابفيالترقيإلىولاذلكمنشىءإلى

اللهإن...هذاتأويلهفيالأحباركعبكذبعلىكثيرمستشهداًابنويقول

اللهآتاهاأي...ثىءكلمنأوتيتإنهاسبأملكةبلقيسعنقالوتعالىسبحانه

كثيرابنويقول...الآدميينالملوكمنمثلهاتييؤكانماوالملكالقوةأسبابمن

يأ:الأسبابمنلهاللهيسرفقد...القرنينذيعلىينطبقالشىءنفسإن

.891ص9جزء-سابقمرجع-جوهريطنطاويالشيخ(1)

991ص9جزءسابقمرجع-جوهريطنطاويالشيخانظر(2)

801ص3جزءسابقمرجع-القرشىكثيرابنتفسيرانظر(3)
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والممالكوالأقاليمالبلدانفتحمنمكنهما...والإمكانياتالوسائل

أهلوإذلال،الأرضملوكوكبت...الأعداءوكسر...والإمبراطوريات

أبيعنقتيبةطريقمنالمقدسىالضياءللحافظ(المختارة)فيوردوقد...الشرك

عنه،اللهرضىعليعندكنت":قالحمادبنحبيبعنحرببنسماكعنعوانة

...اللهسبحان:فقال؟والمغربالمشرقبلغكيفالقرنينذيعنرجلوسأله

...اليد"لهوبسطالأسبابلهوقدر...السحابلهسخر

تعالى:قولهالمفسرونويفسر8

بينماوطريقأمنزلاًاتبع...معناهذلكإنبقولهم..!.سبباًفاتبع"

:فال(سبباً)مجاهدعنروايةوفي...مجاهدقالهكذا...والمغربالمشرق

...المنازلأي:(سبباًفأتبع)تعالىقولهفيالضحاكوقال....الأرضطرفي

عكرمةيراهمامعمتوافقاًرأيهوجاءعلماً:بانها(سبباً)فسرجبيرفقدبنسعيدأما

.)1(السديوكذلك...يعلىبنوعبيد

وآثارمعالمٍأتبعهوأنه.."سبباًفأتبع!تعالىتفسيرقولهأنيرىبعضهمولكن

نأ"سببافاتبع":تعالىقولهجوهريطنطاويالشيخويفسر...ذلكقبلكانت

.)2(الشمسلمغرببلوغمنأرادماإلىيوصلهطريقاًسلكالقرنينذا

والمفسيرالقرآنفيالشمسمغرب

الىاشارة.."الشمسمغرببلغإذاحتى0009وتعالىتباركقولهوفي8

ناحيةمنالأرضمنفيهيسلكماأقصىإلىوصلحتىطريقأسلكالقرنينذاأن

مغربهوحقيقةانماالقرنينذوبلغهماأنمقررا3ً(كئيرابنيرىهكذا...المغرب

...الشمسعندهتنتهيوكيفالمغربهذايقعأينلنايحددأندون...الأرض

آنذاكالمعمورالقديمللعالمالدنيامغربيمثلكانالذيالأطلمىالمحيطهوهل

...الثلاثالسماويةالدياناتومهدالوحيمهبطكانوالذي

901ص3جزء-سابقكثير-مرجعابن(1)

.991ص-نفسه-جوهريطنطاويالشيخ(2)

901-نفسه-يجوهرطنطاويالشيخ)3(

-31-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


صعبفامر...ءالسمامنالشمسمغربإلىالقرنينذيبوصولالقولأما

فيدسماحجمإلىمشيراً...!سيرهفيكثيرابنويستصعبه...التحقيق

يقالماذلكمثال...الزنادقةوأعمالو)سرائيلياتأكاذيبمنالقديمةالقصص

الشيخأما...ورائهمنتغربوالشمسمدةالأرضفيسارالقرنينذاأنمن

نأيمكنبعدهابلادلاالتيالبلادبأنهاالشمسمغربفيحددجوهريطنطاوي

الظلماتبحرعندوذلكعرفوهماإلاعمرانيكنلمحيث،الشمسعليهاتغرب

تنتسببأنهاالقرنينذيهويةويحددبل.)1(.الأطلانطيقيبالمحيطالمسمى

ليبياثممصرمنأفريقياشمالفيالشمسمغربنحوسيرهخطويرسم...لحِمْيرَ

...مراكشإلىوصلحتىفالجزائرتونسإلى

الحَمِئَة؟العينتكونماذا

الشمسووجدإليهاوصلالقرنينذاأنذكرالتيالحمئةالعينعنأما،

فيتغربوجدهاالشمسمغرببلغإذاحتى"..الكريمالقرآنفيقولفيهاتغرب

ذاأنذلك!ىفإن...تفسيرهفيكثيرابنيذكروحسبما..."حمئةعين

الشاطىءأمامهناكتوقفلأنه.../المحيطالبحرفيتغربالشمسشاهدالقرنين

منلكلطبيعيأمرهذاأنكثيرابنويرى...آنذاكالقديمالعالمنهايةحيث

الشمسيرىلنإذالنهائيالبحريةالسواحلخطأمامالقاراتنهايةعندتوقف

تنبثقحارةعينثمةإنطنطاويالشيخويقول...المحيطعمقفيإلاتغرب

تشتملذلكعلىوعلاوةالشمسعليهاتلحالتيالبحاركلأنويرى...هناك

علمفيوبالطبع..حاميةأيحمئةعيونبهاتوجدأنطبيعيفمثىءوماءطينعلى

باطنمنالحارةالنافوراتوخروجالشمسأشعةبينالبتةعلاقةلاالجغرافيا

اليهوصلماأحدثيقصدجوهريطنطاويالشيخكانإذاإلااللهم...الأرض

النشأةمنذالشمسإلىمرجعهإنماللأرضالباطنيةالحرارةأصلأنمناليومالعلم

قليلةالميلشديدةتكونفانهاالغروبعندالمباشرةالشمسأشعةأما...الأولى

حيثالجويالغلافمنطويلةمسافاتلاختراقهاالمائيةالمسطحاتفيالتأثير

002صسابقمرجع-يجوهرطنطاويالشيخ(ا
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الشمس،ضوءمن-الجويغلافناالى-!لنامامعظمويتبدديثتت

العيونخروجفيتأثيىأيللشمسيكونأننستبعدفنحنهناومن...وحرارتها

...الأرضباطنمنالساخنة

...قرأ،الكهفسورةيقرأعباسابنبيما...جبيربنسعيدوقال

ما...بيدهكعبنفسوالذي:كعبفقال..،حمئةعينفيتغربوجدها"

فينجدهافإنا...عباسابنغيرالتوراةفيانزلتكمايقرؤهاأحداًسمعت

إحدىعلىمشتقة(الحمئة)إنكثيرابنويقول...سوداءمدرةفيتغربالتوراة

خالقَإني"...وتعالىسبحانهقالكما...الطينوهو،الحماةمنالقراءتين

كعبوقال...أملسطينمنأي10000مسنونحم!منصلصالمنبشراً

عنطلحةأبيبنعليوقال...نافعيقولحسبماسوداءطينةفيتغيب:الأحبار

.(حارة)يعني!حاميةعين"فيتغربوجدها:عباسابن

بشرحذثنابنمحمدحذثنا،حمزةبنحجاجحذثنا":حاتمابيابنوقال

سفيانأبيبنمعاويةأنلهذكرعباسابنحاضرأنابنأنبأنا...ميمونبنعمر

لمعاوية:عباسابنقال..!حاميةعينفيتغرب)الكهفسورةفيالتيالآيةقرأ

تقرؤها؟كيف...عمروبنعبداللهمعاويةفسال....(حمئة)إلانقرؤهاما

نزلبيتيفيلمعاويةفقلت...عباسابنقال...قرأتهاكماعبداللهفقال

كعب:لهفقال؟التوراةفيتغربتجدهاأينلهفقال،كعبإلىفارسل،القرآن

ماءفيالتوراةفيتغربالشمسأجدفإنيأناأما،بهاأعلمفإنهمالعربيةاهلسل

بكلامأفدتكعندكانيلو:حاضرابنقال..المغربإلىبيدهواشار،وطين

يؤثرمافيقلت؟هوماواذاً...عباسابنقال...(حمئة)فيبصيرةفيهتزداد

:إياهواتباعهبالعلمتخلقهفيالقرنينذابهذكرمافيتبعقولمن

مرشدحكيممنأمراسبابيبتغيوالمغاربالمشارقبلغ

حرمدوثاطخلبذيعينفيغروبهاعندالشمسمغيبفرأى

كلامهمحسبالطين:حاضرقال؟الخلبما:عباسابنسالعندئذ

الحرمد؟فماعباسابنقال...الحماة:حاضرقالالثاط؟فهـا:عباسابنفساله

..."الأسود":حاضرقال
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والعفسير:القرآنفيبشريةسلالات

الحمئة؟العينعندالقرنينذووجدهمالذينالقومهممن"

منعظيمةأمةكانتإنها"قوماًعندهاووجد"تعالىلقولهالمفسرونيقول

جرجيا:بالسريانيةلهاويقال،جابرجيأهلهم:السهيليوقال..آدمبني

القرنينذاأنويبدو...بصالحآمنواالذينبقيتهمثمودنسلمنقومويسكنها

وحكمه،منهموتعالىسبحانهاللهمكنهفقدلهوإخضاعهمشوكتهمكسراستطاع

أرادفان...يشاءحسبمافيهمالتصرفأمرلهوفؤض...بهموأظفرهفيهم

معهموتصرفعفاالعفوأرادوإنوالأمربالسبيمعهمتصرفأوفعلقتلهم

إماالقرنينذاياقلنا!:تعالىقولهمنذلكويتضح...الشراخوتعليمبالارشاد

وإيمانهعدلهعلىالقرنينذوبرهنوقد...!حسناًفيهمتتخذأنوإماتعذبأن

عذاباًفيعذبهربهإلىيردثمنعذبهفسوفظلممنأما9بقولهالقرآنيالتعبيرحسب

قال...نقتلهفسوف...بربهوشركهكفرهعلىاستمرمن:أي...!نكرأ

لهميحميكان:السديوقال...جوهريطنطاويالشيخوكذلكقتادةبذلك

يسلطكان:منبهبنوهبوقال...يذوبواحتىفيهاويضعهمالنحاسبقر

...أعلمواللهجهاتهمجميعمنوتغشاهموبيوتهمأجوافهمفتدخلالظلمة

يرجعأي..."ربهإلىيرد"...وإنماالكافرينعقابكلهوهذاوليس

المعادإثباتذلكوفي...أليماوجيعاًبليغاًشديداًعذاباًفيعذبهالقيامةيوماللهالى

والجزاء)1(

..يسراً!أمرنامنلهوسنقولجزاءًالحسنىفلهصالحاًوعملآمنمنوأما9

اللهلعبادةدعوتهعلىسارمنكليسامحذوالقرنينكان...والتسامحالعدلمنتهى

هؤلاءيعاملوكان...صالحةأعمالمنقدمماجزاء...لهشريكلاوحده

كانالقرنينذاأنذلكمنويفهم...والأمانوالتكريمواليسربالعطفمنينالمؤ

...الكافرينالطغاةعلىجباراًقوياًرحيمابالثهمنأمؤعادلاًملكاً

002صنفسه...جوهريطنطاويالشيخوكذلك011-صالمرجعنفسكثير-ابنانظر(1)
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والتفسير:القرآنفيوردتكماالقرنينذيقصةفيالشمسمشرق

علىتطلعوجدهاالشمسمطلعبلغإذاحتى،سبباًأتبعثمإتعالىقولهوفي4

يقول..."خبراًلديهبماأحطناوقددونهاستراً،كذلكمنلهمنجعللمقوم

سلكأيسبباًأتبعالمشرقبلادالقرنينذوأرادحيما:المفسرونالفضيلةأصحاب

بلوغهبعدأي...ذلكبعدالقرنينذاإنكثيرابنويقول)1(إليهيوصلهطريقاً

منفيهوسار..طريقاً.سلك...المغربأبيابسةمنبلوغهيمكنماأقصى

عزاللهإلىودعاهموغلبهمقهرهمبامةمركلماوكان،مطلعهاإلىالشمسمغرب

وأمتعتهم،أموالهمواستباحإنافهموأرغمأذلهْموإلاّأكرمهماطاعوهفان،وَجَل

هوهذا..لهمالمتاخمالإقليمقتالعلىجيوشهبهتستعينماأمةكلمنواستخدم

عليهتطلعالذيالموضعنحوالمرةهذهوكانالقرنينذيفتوحاتمنالثانيالطريق

عاشالقرنينذاأنأسرائيلبنيأخبارفيذكروقد...)2(المعمورةمنأولاًالشمس

وفي...والمغاربالمشارقبلغحتىوعرضاًطولأالأرضيجوبسنةوسمائةألفاً

بناءلأهلهاليسأمةعلىتشرقالشمسوجد...المشرقرحلة..الرحلةهذه

بناءولالباسلاقومأنهمأي..الشمسحرمنوتسترهمتظلهمأشجارولايكنهم

.)3(الأرضفيصاديبفيأوالعراءفيعراةفهملهم

العراءفيشعوب

:القومهؤلاءفيقيلتالتيواياقيالرومن"

...الغيرانتسكنالقامةقصارالبشرةحمراءسلالةكانواجبيرأنهمبنسعيدذكر-

.الأسماكعلىالرئيسىغذائهافيوتعتمد

حينالحسنسمعت،الصلتأبيبنسهلحذثنا...الطيالسيداودأبوتال-

لاأرضهمإن...يقول"ستراًدونهامنلهمنجعللما:تعالىقولهعنسئك

خرجواغربتفاذا...المياهفيتفورواالشمسطلعتفاذا...البناءتحمل

002صسابقمرجع-جوهريطنطاويالشيخانظر(1)

002صنفسهالمرجع)2(
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.)1(سمرةحديثذلكإنوقال...البهائمترعىكمايتراعون

الشمسطلعتإذافهم...شيئاًلهمتثبتلابأرضأنهملناذكر:قتادةوقال-

حروثهمإلىخرجواالشصىزالتإذاحتى...أسرابفيدخلوا

فييدخلونأين(قتادة)عنروايتهفيكثيرابنلنايذكرولم..ومعايضهم

بحيثصاديبأمأسرابالكلمةهذهكانتإذاعمامتأكدينولسنا...أسراب

حتىسردابأو(صراديب)فيدخلواالشمسطلعتإذامنهم"الجملةتصير

..."خرجواالشمسزالتإذا

طلعتالشمسطلعتإذا...أكنانلهمليست:قالأنهكهيلبنسلمةوعن-

غيرمقبولوهذا)...الآخرويلبسإحداهمايفرشأذنانفلأحدهم،عليم

.(البتةمنطقيأ

نجعللمقومعلىتطلعوجدها)قولهفيقتادةعنمعمرأخبرنا:الرازقعبدوقال-

.الزنوجهمالقومهؤلاءإن..."ستراًدونهامنلهم

ولم...قطبناء(المنطقةتلكفي)فيهايبنوالمالقوملاءهؤإن:جريرابنوقال-

؟(أسراباً)دخلواالشمسطلعتإذاكانواولذلك...قطبناءفيهاعليهميبن

فيهاليسأرضهمأنوذلك..البحر.دخلواأو...الشمسنزولحتى

عليكمتطلعنلا:أهلهالهمفقال...مرةجاءهمجيشاًأنويحكى..جبل

..بهاوأنتمالشصس

عنهاسألواوهياكلغامأووجدوا...الشمستطلعحتىنبرحلا:قالوا

:قال..فماتواهناالشمسعليهمطلعتجيشجيفهذه:قالواتلك؟لمن

منوأنهم...(جابلق)أهلأنهمالسهيليويذكر...الأرضفيهاربينفذهبوا

ولكلمزينسا()بالسريانيةلهاويقال...بهودآمنواالذينعادقوممنيمؤنسل

أمم(جابلق)ووراء،فرسخبابينكلبين،بابآلافعشرةالمدينتينمنواحدة

تاريي.-تاقيل-منك:لسهيليامنهاذكبر

.011ص-نفسه-كثيرابنانظر1()
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(جابرص)أهلوإن...ومأجوجيأجوجبلادتجاورالأممهذهإنويقول

ليلةبهممرالرسولإن:ويقول...يبالنبيآمنواجميعاً(جابلق)واهل

فيمطولأجاءكما،يجيبوهفلمالآخرينالأممودعا،فأجابوهفدعاهمالإصاء

الطبرانيورواه،مرفوعاًعباسابنعنعكرمةعنحيانبنمقاتلرواهحديث

...برفعهمقاتلالىمسند

ن)..خبْرأ".لديهبماأحطناوقدكذلك"تعالىقولهفيكثيرابنويقول

أحواله،جميععلىمطلعوننحنأي..."عِلْماً)خبرا:قالاوالسديمجاهد

به!موتقطعتاممهمتفرقتوإن،يثىءمنهاعلينايخفىولاجيشهوأحوال

...الأرض

؟هناكالقرنينذووجدماذا...الجبلينبينماإلىرحلة

منوجدالسدينبينبلغإذاحتى،سبباًأتبعثم"...تعالىقولهوحول"

حينالقرنينذاإن...المفسرونيقول...!قولاًيفقهونيكادونلاتوماًدونهما

الثالثةالرحلةطريقسلكأي(سبباًأتبع)والمغربالمشرقبينيتوسطأنأراد

يكوناأنويحتمل...الجبلينأيالسدينبينمابلغحيثالشمالنحووكانت

جبلينيكوناانويحتمل...وأذربيجانأرمينيةفيالجبليةالسلاسلمرتفعات

جبلانإنهما!كثيرابنويقول،التركأرضبمنقطعالشمالأقصىفيعاليينآخرين

ساحقهجومفيمندفعينوماجوجياجوجقوممنهايخرجكانثغرةبينهمامتناوحان

...والنسلالحرثويهلكون،فساداًفيهافيعيثونالتركبلادعلى

القرنينذيلدىمفهومةغيركانتالآوناتتلكفيالتركلغةأنويبدو

منالقرنينلذياشتكوافقدحالكلوعلى...وتحفرهفطنتهملقلةأولغرابتها

واتلافوالتخريببالقتلعادةتتوجكانتالتيوماجوجياجوجقومهجمات

...طريقهمفيشىءكلوتدمير...الزرع
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والتفسيرالقرآنفيومأجوجيأجوج

؟ومأجوجيأجوجقومهممن

..!الأرضفيمفسدونومأجوجيأجوجإن0009الكهفسورةفيجاء

كماالسلامعليبماآدمسلالةمنومأجوجيأجوجإن...كثيرابنيقولذلكوفي

فيقول،وسعديكلبيكفيقول،آدميايقولتعالىاللةإن":الصحيحينفيثبت

وتسعةتسعمائةألفكلمن:فيقول؟الناربعثوما:فيقول،الناربعثابعث

حملذاتكلوتضع،الصغيريشيبفحينئذ،الجنةإلىوواحد،النارإلىوتسعون

..."ومأجوجيأجوج،كثرتاهإلاشىءفيكانتاماأمتينفيكمإنفقال،حملها

بعضعنمسلمشرحفياللهرحمهالنوويحكىوقد...أيضاًويقول

فخلقوابالترابفاختلط،آدممنخرجمنيمنخلقواومأبرجيأجوجأنالناس

كثيرابنويستنكر...حواءمنوليسواآدممنمخلوقينيكونونهذافعلىذلكمن

قائلا:القولهذارفضهعلىالاستدلالفيالعلميالأسلوبويتبع-بقوةالقولهذا

جداً.غريبقولهذا"

ماعلىههناالاعتماديجوزولا...نقلمنولاعقلمنلاعليهدليللا...ثم،

.الكتابأهلبعضيحكيه

...ومغرضةمفتعلةأحاديثفيهمدسوسالقول-هذاإن8

ثلاثة:نوحولد":قاليك!هاللةرسولأنسمرةعن،احمدالإماممسندوفي

")1(التركأبوويافث،السودانأبووحام،العربأبوسام

،التركأبييافثنسلمنهؤلاء:العلماءبعضقال:كثيرابنويقول

...الجهةهذهمنالسدوراءمنتركوالأنهمتركاًلاءهؤسميإنماوقال

طويلاًأثرأمنبهبنوهبعنكثير-ابنيقولكما-ههناجريرابنذكروقد

.111صر-نفسهالمرجعكثير،ابنانظر)1(
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كثيرابنويستغرب...لهجرىماوكيفية،السدوبنائهالقرنينذيسيرةفيعجيباً

تصحلاغريبةأحاديثمنأبيهعنحاتمأبيابنرواهمايستغربكما...ذلك

...أسانيدها

علماءيسالالمصرية(الهلال)بمجلة.هنديمفكركتب9918سنةوفي

موجودينكانواوإذا؟موجودونهموهل...ومأجوجياجوجأينوالشاممصر

-:)1(عليهمجيباًجوهريطنطاويالشيخكتبوقد...هم؟فأين

وسورةالكهفسورةفيالشريفالقرآنفيذكرتاأمتانوماجوجيأجوج

فيمفسدونومأجوجيأجوجإنالقرنينذاياقالوا"تعالىقالالأنبياء

كلمنوهمومأجوجياجوجفتحتإذاحتى"الأنبياءسورةفي.وقال.."الأرض

منوماجوجياجوجأصل"..ويقول..."الحقالوعدواقترب،حدبينسلون

لكثرتهمتشيرانوشررهاهاضوؤوهوالنارأجيجمنماخوذاننوحبنيافثأولاد

المغولأصلإن...تاصيلهمعنالبحثفيالمدققينبعضوذكر،وشدتهم

باسمالفداءأبوسماهالذينفسوهو(ترك)لهيقالواحدرجلمنوالتتار

وهم،وماجوجبيأجوجالمقصودونهموالتترالمغولأنهذامنفيظهر،ماجوج

إلى(والصينالتبت)منبلادهمتمتد،آسيامنالشماليالجزءيشغلونكانوا

فاكهة)فيكما"التركستان"بلاديليبماغرباًوتنتهي،الشماليالمتجمدالمحيط

إخوانرسائل)وفي..(الأخلاقتهذيب):فيمسكويهوابن..(الخلفاء

...و!أجوج!أجوجهملاءهؤأنعنهموردفقد..(الصفا

بلادهم:فتححينالقرنينلذيالبدائيةالجماعاتعنهمقالتوقد...

خرجاً"لكنجعلفهلالأرضفيمفسدونوماجوجياجوجإنالقرنينذاياقالوا!

هلعهمشدةمنإنهم...عباسابنعن،عطاءعن،جريجابنقالذلكو!

مبالغالقرنينذيعلىعرضواوماجوجياجوجقوممنالمتوحشينغاراتمنورعبهم

سدبإقامةحياتهمرومنأنمقابلإياهويعطونهبينهممنيجمعونهالمالمنعظيمة

بأخلاقالقرنينذاولكنالجبلينبين"المتوحشون)يسلكهاالتيالثغرةفيعظيم

الملكمنال!ةاعطانيالذيأن:قائلاًالخراجأخذرفضالصالحيناللهأولياء

على"...الكريمالقرآنفيجاءحسبما...تجمعونهالذيمنليخيىوالتمكين

.302ص.المرجعنفس-جوهريطنطاويالشيخانظر(1)
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عليهسليمانقالكما...!خيرربيفيهمكييماقال،سداًوبينمبينناتجعلأن

آتلام(.خيرممااللهآتانيفمابمالأتمدونن):السلام

ف!نالخراجمنتبذلونهالذيمنخيرذِ"أناالذي،القرنينذوقالوهكذا

ماأموالهاتأخذأنلهايجوزوليس،الضعيفةعلىتحافظأنعليهايجبالقويةالدول

)!(الحاجةقدرعلفليكنشىءالىاحتاجتوإذا....إغاثتهاعلىقادرةدامت

العربيةللشعوبالأموالابتزازمنالاوروبيةالدولعليهزالتوماكانتمابخلاف

اجتياحهاأماموحاليأ...العسكرياحتلالهاأيامالضعيفةوالافريقية

...التكنولوجي

فأعينونيخير،ربيفيهمكني"ما..قائلاً.الخراجأخذالقرنينذورفض

القرنين:ذوقال..كثير)2(ابنيقولذلكوفي...ردماًأوبينهمبينكمأجعلبقوة

ونحاسحديدمنالخاموالموادالعاملةبالأيدييقصدكانولعله...بقوةساعدوني

ماف!ذا...الأثقالورفعالمعادنصهروآلاتالبناءوأدوات...وأخشابوفحم

وهوحصينأحاجزاًومأجوجياجوجقوموبينبينكمجعلتالإمكانياتهذهتوفرت

...رقاعفوقرقاعفيهكان)ذامردمثوبيقال...السدمنأكبر

والعفسيرالقرآنفيالقرنينذيسد

زبَرَ)ءاتونيكالتاليالقرآنفي""الردمالسدهذاتشييدمراحلجاءتوقد

ءاتونىقالناراًجلهإذاحتى،انفخواقالالصدفينبينساوىإذاحتى،الحديد

...قطراًأعليهأفرغ

كالتالي:المراحلهذ؟جاءتالتفسيروفي

الشيخ.ويقول..منهالقطعةوهي،زُبَرَةجمع.الزُبَرْ:كثير.ابنيقول

وقتادة:ومجاهد،عباسابنوقال...الحديدمنالكبيرةالقطعةهي...طنطاوي

...عليهتزيدأوبالدمشقيقنطارزنةلبنةكليقال..كاللبينةهي

هائلةوأكوامأ،الحديدقطعمنهائلةتلالاًالقرنينلذيالقومأحضروقد

002ص..نفسهالمرجع..جوهريطنطاويالشيخانظر(1)
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الحديدعلىالحطبثمالحطبعلىالحديدبوضعفأمرهم...والخشبالحطبمن

عننقلاً""السيوطيفيهاقالاللذينالجبلينبينوساوىتماماًالثغرةسدحتى

حاتم(أبيابنأخرجه)حسبماأذربيجانحتىأرمينيةقبلمنإنهماالضحاك

...تأججهااستمرارعلىويحافظواالناريشعلواأنالقومأمر...حينئذ

سائلةناراًالحديدصارحتىسعيرهاواشتد...ءالسماعنانإلىالنارألسنةوارتفعت

أمرالحدهذاإلىالإنصهاردرجةبلغتوحيما...البراكينمنتخرجالتيكالحمم

السبيكةتماسكفاشتدالمنصهربالحديدوخلطهالمذابالنحاسب!حضارالعمال

العظيمة.

نإ...والسدي،وقتادة،والضحاك،وعكرمةومجاهد،عباسابنقال

علىبعضهموزاد...القرنينذيبإشرافالمنصهرالحديدفيبالنحاسرمواالعمال

عينلهوأسلنا.)..تعالىبقولهمستشهدين...المذابالنحاسبانهذلك

يزيد،بنبشرحدثناجرير،ابنقال..المحبر.بالبرديشبهولهذا..القطر".

يأجوجسدرأيتقداللهرسولياقالرجلاًأنلناذكر:قالقتادةعنسعيدحدثنا

:قال،حمراءوطريقة،سوداءطريقةالمحبر،كالبرقال"ليإانعتهقال.ومأجوج

أمرائه،بعضبعثالقالخليمهثاأنويروى..مرسلحديثوهذا"رأيتهقد9

تقريرأويكتبواالطبيعةعلىويعاينوهالسدمواقعليكتشفواعظيماجيشأمعهوجهز

الأميالآلافوقطعواعديدةومسالكدروباًفسلكوا...العودةبعدبذلكللخليفة

منبناءهورأوا...إليهوصلواحتى...ملكوراءومُلْكاً...إثربلادبلاداًواجتازوا

أقفالوعليه...عظيماباباًفيهرأواأنهموذكروا...النحاسومنالحديد

برجفيالعملوآثارالخاصةالموادبقاياعلىعثروامنهوبالقرب...ضخمة

فيعنهوقالوا...آنذاكلهالمتاخمةلكووتابعينبجنودمحروساًوكان...هناك

وأهدمهأواجتيازهأوتسلقهيستطاعلا،شاهقمنيفعالمعدنيبناءانهتقريرهم

الكثيفةالحملةأنالرواياتوتحكي...الجبالمنحولهماولاهولا...ثقبه

.)1(..كاملينعامينوذهاباًجيئةالطريقفيقضت

112ص...نفسهالمرجم..كثيرابنانظر(1)
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استطاعواوما،يظهروهأناسطاعوا!فما...منيعاًكانالسدأن،والواضح

حقاً،وعدربيدكاءوكانجعلهربيوعدجاءفإذاربيمنرحمةهذاقالنقباً،له

..بعض".فييموجيومئذبعضهموتركنا

عنومأجوجيأجوجعجز...المفسرونالفضيلةأصحابيقولذلكوفي

لشدلَهأسفلمنيثقبوهاناستطاعواوما...اوملاستهلعلوهالسدظهرإلىالصعود

نعممننعمةالسدهذاإنقالتشييدهمنالقرنينذوفرغوحين...وصلابته

ملساءأرضاًاللةجعلهومأجوجيأجوجقومخروجبيوماللةيأذنوحينما...ربي

...محالةلاوكائنحقاللهووعد...ومتانتهضخامتهرغم

وبعضالمهدمالسدمنومأجوجيأجوجمنبعضفيهيخرجيومسيأتيأي

فيومأجوجيأجوجيدخلبحيثكلهالعالمويختلطبعضفيسيموجحينذاكالناس

مجهولبزمنالصورفيالنفخقبلذلكوسيكون..أجيالاً.ويختلطونكلهاالأمم

اللة)1(.إِلاّيعلمهلا

..كثير.ابنويقول

يصعدواأنقدرواماإنهمومأجوجيأجوجعنمخبراًوتعالىتباركالمولىيقول

عليهالظهوركانولما...أسفلهمننقبهعلىقدرواولا..السد.هذافوقمن

-ومايظهروهأناسطاعوا!فما...فقال...يناسبهبماكلاًقابلنقبهمنأسهل

...نقباً"لهاستطاعوا

وقال...منهشىءعلىولانقبهعلىيقدروالمأنهمعلىدليلوهذا...

عنسلمةأبيبنتزينبعن،عروةعن،الزهريعنسفيانحدثنا:أحمدالإمام

زوججحشبنتزينبعنحبيبةأمأمهاعن،سفيانأبيبنتحبيبةأمبنتحبيبة

وجههمحمروهونومهمن!طالنبياستيقظقالت-نسوةأربمسفيانقال-النبي!ز

:يقولوهو

يأجوجردممناليومفتح،اقتربقدشرمنللعربويل،اللهالأإتهلا"

002صالمرجعنفس..طنطاويالشيخ(2)
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قال؟الصالحونوفيناأنهلكاللهرسولياقلت..أ.وحلق،هذامثلومأجوج

...!الخبثكثرإذانعم"

منإخراجهعلىومسلمالبخارياتفقصحيححديثهذا:كئيرابنويقول

وفيهمسلموأثبتها""حبيبةذكرالبخاريروايةفيسقطولكن،الزهريحديث

)عروة"عنالزهريروايةمنها،الإسنادصناعةفيالوقوعقليلةنادرةعزيزةأشياء

..بعضعنبعضهنيرويكلهنسندهفينسوةأربعاجتماعومنها،تابعيانوهما

...عنهناللهرضى،زوجتانواثنتان،ربيبتاناثنتانثم،صحابيةمنهنكلثم

...أيضاًهريرةأبيعنذلكمثلرويوقد

وهبحذثنا،عيلاسمابنملمؤحذثنا،مرزوقبنعمدحذثنا،البزارقال

:قالأنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعنهريرةأبيعن،أبيهعن،طاوسابنعن

البخاريوأخرجهالتسعينوعقد...هذا"مثلومأجوجيأجوجردممناليوم"فتح

...بهوهبحديثمنومسلم

قدشرمنللعربويل:!ك!النبيقول..باب)قوله)1(:العسقلانيوقال

الفتنبأنوللإنذارالإسلامفيدخلمنأوللأنهمبالذكرالعربخصانما(اقترب

بنتزينبحديثأحدهماحديثينفيهوذكرإليهمأسرعالهلاككانوقعتإذا

.الهنديبوعسافوهو!فيهشيخهعيلاسمابنومالك،للترجمةوهومطابقجحش

قيامبقربزينبحديثفيوسلمعليهاللهصلىالنبيأنذر:بطالابنوقال

أنثبتوقد..وماجوج(ياجوج)يقصدعليهمتهجمأنقبليتوبواكيالساعة

اللهصلىزمنهفيالقدرذاكفتحفإذا،الساعةقيامقربومأجوجياجوجخروج

رفعههريرةابيحديثفيجاءوقد،الأوقاتمرعلىيتسعالفتحيزللموسلمعليه

منالتحذيرفيغايةوهذاقال،استطعتمإنموتوا(اقتربقدشرمنللعرب)ويل

.فيها)2(والخوضالفتن

9ص13مجلد-الباريفتح-العسقلاني(1)

11ص13مجلد-الباري-فتحالعسقلاني(2)لا
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قدشرمنللعربويل:يك!النبيقولباب)9(البخاريمتنفيوردوقد

عروةعنالزهريسعأنهعينيةابنحدّثنااسماعيلبنمالكحذثنا...اقترب

انهاقالت:عنهناللهرضيجحشبنتزينبعنحبيبةأمعنسلمةأمبنتزينبعن

ويل،اللهالأإلهلا:يقولوجههمحمراًالنوممنوسلمعليهاللهصلىألنبي"استيقظ

سفيانوعقد،هذهمثلومأجوجيأجوجردممناللهفتح،اقتربقدشرمنللعرب

ا،الخبثكثرإذا:نعمقال،الصالحونوفيناأضهلكقيل،مائةأوتسعين

رضى،البخارياسماعيلبنمحمدعبداللةأبيالمدققللعلامةالحاشيةوفي

فيوادأوعذابكلمة.ويل.!اقتربقدشرمنللعرفيويل:"قولةوأرضاهعنهالله

منأوللأنهمبالذكرالعربوخصشيخنا،قال،هلكةفيوقعلمنتقالوهيجهنم

...الإسلامشيخهـ.0.01.الإسلامدخل

قدشرمنللعربويل:يك!النبيقول)باب)2(القسطلانيوقال

ردممناليوم)فتح...المسلمينبينيظهرالذيالاختلافبهأراد...(اقترب

)وعقد..هذه()مثلوبينمبينناالقرنينذوبناهالذيسدهمامن(ومأجوجيأجوج

ضماًوضمهاأصلهافياليمنىالسبابةأصبعهجلبأن)تسعين(عينيهبين(سفيان

عقدبأن)مائة(عقد)أو(المطويةكالحيةصارتحتىعقدتاهاانطوتبحيثمحكما

....متقاربانوالماثةفالتسعونهذاوعلى،اليسرىبالخنصرلكنالتسعين

عليهاللهصلى)قوله...مسلمصحيحفيالنوويقال.،3(.الهامشوفي

وقعهكذا...(عشرةبيدهسفيانوعقد،هذهمثلومأجوجيأجوجردممن،وسلم

.الزهريعنسفيانروايةفي

كثير:ابنويقول

وبينبينهمجعلحيثبالناسأيربيأمنرحمةهذا"قال...تعالىوقوله

فتنآ/،4،28فتن،25مناقب،7أنبياءخوكذلك222صالرابمالجزءالبخاريمتن)1(

،2،093،193،441،536أحمد-9فتنماجةابن23،فتنتا،فتنض،د.ا

541،6،428،942.

171ص01مجلد-البخاريصحيحلشرحالساريإرشاد-القسطلاني)2(1

.328ص-نفسهالمرجع)3(
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ربيأوعدجاء"فإذا...فساداًالأرضفيالعبثمنيمنعهمحائلاًومأجوجيأجوج

...بالأرضسواهأيدكاءأ"جعلهالحقالوعداقتربإذاأي

)فلما:تعالىوقال.لهالاسناممستوياًظهرهاكانإذادكاءناقة:العربتقول

"ف!ذا..تعالىقولهفي:عكرمَةوقالللأرضمساوياًأيدكاءجعلهللجبلربهتجلى

وعد)وكان..قبلاً.كانكماالجبلينبينطريقاًجعلهأيدكاءأجعلهربيوعدجاء

يأ....يومئذ،الناساي(بعضهم"وتركناوقوله...محالةلاكائناًأيحقاً(ربي

الناسعلىويفسدونالناسفيفيموجونهؤلاءويخرجالسدهذايدكيوم

....أشياءهمويتلفون...أموالهم

قال...بعضأفييموجيومئذبعضهم)وتركناقولهفي،السديقالوهكذا

القيامة.يومقبلكلهوهذا...الناسعلىيخرجونحينذلك

والعفسيرالقرآنمنهجحسبالبحثلخطواتالعامالتصور

التيللآياتالمفسرينالفضيلةأصحابآراءاستعراضمنخلصناأنوبعد

اجتازهاالتيالجغرافيةوالمسالكالقرنينذيسيرةفيوردتالتيالممالكتضمنت

البحثلمنهجيةعاماًتصوراًنضعأنيمكن...والشمالوالمغربالمشرقنحو

يمكنماوذلك..والتفسير.القرآنفيوردماضوءعلىالموضوعهذافيالجغرافي

الآتي:فيتلخيصه

بالوحيلهالإقيةالرعايةودعممحمدنبوةصدقلإثباتجاءتالقصةإن-ا

موضع-والسلامالصلاةعليه-وضعوهالذينوالأحبارالمشركينلإخراس

...معلوماتهفيوالامتحانالاختبار

القوةأسبابكللهوسخر....الأرضفيلهاللهمكنصالحلعبدالقصة-2

....والمنعةوالسيطرةوالملك

الفضيلةأصحابآراءحسبالصالحالعبدهذايكونأنويحتمل

المفسرين:

المقدوني.ا!برالاسكندر-

!.وتبعحميرملوكمنغيره"أوالحميريأفريقيشبنعمربنشمر-أو

...الأخميني()قورشكوروشأو-
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سبباً".يثيءكلمنوآتيناهالأرضفيلهمكنا"إناتعالىقال

مسالكواجتيازه...غرباًمتجهاًوكشفيةحربيةبحملةالقرنينذيقيام-3

....والحضاراتاللهجاتمختلفةوشعوببأقوامواحتكاكه...عديدةومعابر

عينفيتغربوجدهاالشمسمغربابلغإذاحتى،سبباًفأتبع":تعالىقال

الشمسوشوهدتساحليةمنطقةعندتوقفتالحملةأنالواضحومن.حمئة".

نظرفيالشمسمغربيبلغهمامنتهىهي...حمئةعينفيتغرقكانهاهناكتغرب

."القرنين"ذيحملةتوقفمكانمنلهاالمشاهد

ومنعةشديدوبأسشجاعةذاتأقوامتعيشكانتالحمئةالعينعند-4

بالثه.تؤمنولا...الرحمةتعرفلاكانتولكنها

؟تكونالبشريةالسلالاتأيومن؟تنتسبالممالكولأي؟الأقوامتلكمن

وقد...القرنينذيلحكمخاضعةصارتقدالشعوبهذهأنويبدو-5

واختار....بهموالتنكيلتأديبهمأوعنهمالعفواختيارحريةالقرنينذااللةمنح

شأنهكانفمن...الإِنسانيةبمبادئه...وآمنتابمنعنالعفوالقرنينذو

وطغىكفرومن...ورحمةوأمانوتكريمويسروعطفوعفوفسماح...ذلك

...وتأديبوعنفبالأعناقفضربوتجئر

نأوإماتعذبأنإماالقرنينياذاقلنا،قوماًعندهاووجد"...تعالىقال

نكراً،عذاباًفيعذبهربهإلىيردثمنعذبهفسوفظلممنأماقالحسناً،فيهمتتخذ

...يسراً"أمرنامنلهوسنقولجزاءًالحسنىفلهصالحاًوعملآمنمنوأما

.الشرقنحوموجهةأخرىبحملةالقرنينذيقيام-6

علىتطلعوجدهاالشمسمطلعبلغإذاحتى،سبباًأتبعَثم"...تعالىقال

ستراً".دونهامنلهمنجعللمقوم

بأنهارهوهضابهبسهولةشرقاالبريالطريقالقرنينذوسلكوهكذا-7

منعارصحراويإقليمإلىوصلحتى...وحشائشهوأحراجهبغاباته،ووديانه

ولا...بمساكنتستظلولا...لباسيسترهالاشعوبتسكنهنباتيغطاءأي
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تكنولم،حارةمنطقةفيصحراويةقبائلويبدوأنها...الأشجارظلالإلىتاوي

يبدوأنهمكماالشمسحرارةيقيهمسترإلىاحتياجهمبدليلجليديةصحراءالمنطقة

العراءفييضربونعراةكانواإنهمالقولويمكن...النسيجصناعةإلىيتوصلوالم

.الارضتحتسراديبفيأو

الثالثالجغرافيالمسلك-8

حائطاًتمثلمتضرسةوعرةجبليةمنطقةإِلىسلكهالذيالطريقهذاينتهي

منعلىوإغارتها،المتوحشةالشعوبهجراتدونيحولشامخاًعرضياًطبيعياًجبلياً

...مستضعفةبدائيةشعوبمنالجبليالحائطوراء

المتوحشونالغزاةاتخذهامخيفةوسطبثغرةمنمفتوحاًكانالجبليالحائطولكن

لهجماتباستمرارتتعرضكانتحيث،ظهرانيهفيالضعيفةالشعوبنحومعبراً

المتوحشين.البرابرةأولئكم

لاقوماًدونهمامنوجدالسدينبينبلغإذاحتى،سبباًأتبعَثم":تعالىقال

."قولاًيفقهونيكادون

القرنينذيعصرفيالهمجيةالبشريةالسلالات-9

ومأجوجيأجوججماعات:السلالاتهذهعلىالكريمالقرآنأطلق

الأرضفيمفسدونومأجوجيأجوجإنالقرنينياذاقالوا"تعالىقال...المتوحشة

البشريةوالجغرافيا..."سدأوبينهمبينناتجعلأنعلىخرجاًلكنجعلفهل

وتدرسالجماعاتلتلكالبشريالاستيطانلأنماطمحددتصوروضعستحاول

عمرمن-الحضاريةالحقبةوتحدد...البشريةالأجناسقائمةفيتسلسلهم

...أثناءهايعيشونكانواالتي-البشرية

التاريخيالقرنينذيسد-01

إلى-آنذاك-سبيلمنيكنلمأنهوجدنا،المفسرةالقرآنيةالمفاهيممن

بينالثغرةإغلاقيحكممنيعسدبتشييدإلاّالضعيفةالبدائيةالشعوبلتلكالأمان
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تلكمٍنحوالوحيدالجغرافيللمسلكالمتوحشةالقبائلعبوردونويحول،الجبلين

ممتداًامتداداكانالقرآنفيالمذكورالجبليالحائطأنويبدو...المستضعفةالشعوب

القومعرضلذلك...عبورهمايمكنلابحرينإلىجانبيهمنيفضيكبيراًعرضياً

...تماماًالمتوحشينزحفيوقفسدبناءالقرنينذيعلىالضعفاءالبدائيون

وردتالتيوقناعتهأخلاقهنبلمنأخرىمرةالشخصيةالقرنينذيملامحوتتحدد

خير،ربيفيهمكنيماقال"الكريمالقرآنفي-اللّهكلام-الكلامبأصدق

بينساوىإذاحتىالحديدءاتونيزُبَرَ،ردماًوبينهمبينكمأجعلبقوةفأعينوني

..قطراً"عليهأفرغءاتونيقال،ناراًجعلهإذاحتىا!خواقال،الصدفين

لمعرفة(وجيولوجيةإقتصاديةدراسة)السدمنطقةجغرافية،دراسة

السدباحتياجاتللوفاءتوفرهاالمفروضمنكانالتيوالبشريةالطبيعيةإمكانياتها

.حينذاكالبشريالتحضرمدىودراسة.القرنينذوطلبهاالتي

السياسيةالخريطةفيحالياًالجغرافيموقعهوتحديدللسدشامل،وصف

ومتابعة...فيهاشيدالتيالجبليةالمنطقةعلىتسيطرالتيالدولةنوعيةوتحديد

ومدى...الطويلالتاريخعصورعبرالآنحتىالسدعلىمرثالتيالأحداث

...فوائدهوتوقفت...مفعولهبطلولماذا...التعريةبعواملتأثره

إلهاًالكونلهذاأنفيتتلخ!صوسماحتهاويسرهابساطتهافيالاشلامعقيدة!ه

فيش!انهجلإرادتهوأن...سبحانهلهالمطلقةالقوةوأن...لهشريكلاواحداً

-الأرضفيللخلافةالبشرأبوآدمهبوطمنذالبشريةيختارعبر-والاشعادالاضلاح

يك!اللهرسولمحمدذروتهموفي...الصالحينخلقهمنوصفوتهبرسلهمعلقة

...والمرسلينللأنبياءوخاتماًللعالمينرحمةاللهاختارهالذي
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قَّمايئالفصئلا

...البحثلخطواتالعلميالتحليل

..النبوة-صِلقُ

الكريمالرسولإحراجمحاولةعلىاليهودمنب!يعازقريشوكفاراليهوددأب

وكانت...معلوماتهإختباربقصدمعينةأسئلةبتقديموالسلامالصلاةعليهمحمد

منالوحيبنزول)لاّعنهالإجابةعلىتادراًالرسوليكنلمالذيالنوعمنالأسئلة

...حاملاًالإجابةءالسما

فهم..اليهودكيانعليهاانطوىالتيتلكوخبيثةماكرةطبيعةأنهاشكولا

عنمسبقأاطلعواقديكونونذلكإلىقريشدفعأومباشرةالرسوليسالونحين

..السابقينوأخبارالأقدمينسيرحوتالتيالقديمةوكتبهمالأحبارطريق

وسيرالتاريخدرسقديكنولمعامةثقافةلهتكنفلمالكريمالرسولأما

شيئأعنهمدرساووالأحباربالرهباناخظطقديكنولمبادتالتيوالشعوبالأمم

...علومهممن

المطلقالصدقهيالقرنينذيحولسؤالهمعنالرسولإجابةكانتفإذا

الكافرينأسئلةعلىإجاباتمنمحمدبهينطقماوانالنبوةصدقعلىيدلذلكفإنما

...يُوحىالأ!وحيهوانوالمنافقين

قالرجلسيرةلنايقدملموتعاقبهاحلقاتهامتدادعلىالتاريخأنشكولا

العلميتحليلهمفيالأجانبلناقذممثلمانبوتهصدقعنرائعةآراءفيهخصومه

.والسلامالصلاةعليهمحمدعن"ليتز"الدكتورقولالىولننظر...للتاريخ
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والبركاتالخيرينابيعمصدرهواللهإن:أقولأنأدببكللأجرؤ)نني"

،الإيثارآياتكانتولو،الوحيهودينُمحمدفدينعبادهإلىيوحيلوكان،كلها

الباطلودفعوالشرالخيربينالتمييزووسائل،القويالراسخوالاعتقاد،والأمانة

عمديكنفلمنعم")1(الالهامهذاهيمحمدفرسالة،الالهامعلىالشاهدهي

فالدعوة...بالقرآنوالناطقالدعوةحاملهوكانوإن-والقرآنالدعوةمصدر

سبحانهاللةمنوحيهووإنما...تأليفهمنليسوالقرآن...تفكيرهمنليست

...وتعالى

وسخر...الأرضفياللهلهمكن...الصالحيناللةعبادمنلعبدالقصة-

..والسيطرةوالقوةالمنعةأسبابكلله

افضيلةأصحابآراءحسبالصالحالعبدهذالهويةالثلائةوالاحتمالات

المفسرين.

المقدوني.ا!برالاسكندريكونأن"إما

وتُئعْ(حمْيرملوكمنغيرهأو)الحميريأفريقيشبنعمربنشمروإما"

...(الأخيني)قورش..و)ما"

المقدوني!براالاسكندر

القرآنفيجاءحسبماسببأشىءكلمنوآتاهالأرضفيلهاللهمكن"هل

الكريم3

تغربأقوياءقومعندتوقفوهل....؟الغربنحوطريقأسلك"هل

طينيةمنطقةفيالحارةالعيون!جرحهثالأفقعندبلادهمفيالشمس

...؟سوداء

العاصينمعوضيفاً...القومهؤلاءمنآمنمنمعرحيماكان"وهل

...كذلكنظروا-261صء،أما،5ي!4ء+ا،+!"هلأ؟.الاطول)4*3:عننقلاً-خانالدينوحيد(1)

..الوحيبدءكانكيف:البخاريصحيح
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ذلك؟جملىالأدلةوما؟صالحاًعبداًذاتهحدفيهوكانوهل؟والدينللهدى

صحراويةمنطقةإلىوصلحتىالشرقنحوأرضياًمعبرأسلك"وهل

ناحيةمنامبراطوريتهحدوداآخرهيهذهكانتوهل؟متأخرونعراةيسكنها

؟..الشرق

فيغايةجماعاتتسكنهاوعرةجبليةمنطقةنحوآخرمعبراًسلك"وهل

سلسلةبينالقائمةالثغرةإلىالمرةهذهفيالاسكندروصلوهل؟والتأخرالبدائية

؟القرآنتصويرحسبشاهقةجبلية

يأجوجيمنعسداًالقرآنفيالمذكورةالجبليةالمنطقةفيالاسكندرأقام"هل

المسالمة؟البدائيةالجماعاتعلىالإغارةمنومأجوج

الدنياعطاءفيوالزهدوالقناعةالنزاهةالاسكندرصفاتمنكانهل!ه

الله؟عطاءوتفضيل
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ألدرونيكوسرمالوليرالبروفسوريدعلىالاسكندروالدالمثتدونياعيليبالتمثالهذااكتثف

الذلىالقبرأن"مانولي!"البروفسوركدويؤ...7791نوفمبرفيودلكاليولانبلادشمالفرجينياببلدة

شكولا...م.ق336(-)382مقدونياملك،الثانيديلجبللملكملكيقبرالتمثالهذاعلىفيهعثر

عا!علاوة،وغطرسةصل!منفيليببهاشتهرماابرازفي-ليوخارسيكونأنيحتملالذيالنحاتأن

.شؤملذيرتعدكانتالتيالمصابةعينه

البروفسورفيهعثروقد.اللصوصينهبهأندوناكثافهيتممقدوليلَبراوليعتبروالقر

الاسكندروالدةفيليهبزوجة""أولمبياس..الأمللملكةآخرتمئال،الملكتمئالعلىعلاوة""فانوليس

البحث.هذافىذكرناهالأسبابفيليبالملكنبذهاالتي
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الأولالمبحث

الأولالاحتمال

فيجاءحسبماسبباًشىءكلمنوآتاهالأرضفيللاسكندراللهمكّنهل)

؟(الكريمالقرآن

ا!برالاسكندرأن..."الشفاء"كتابهفيسيناابنعليأبوالشيخيذكر

فيجزءعنتغربالشمستكنولمالدنياأصقاعلهمدانتممنكانالمقدوني

)1(000الآخرالجزءعلىتشرقحتىإمبراطوريته

..يخالتارصفحاتمنتحقيقاًالرأيذلكفلنتتبع

تلميذفيلبشبنا!برالاسكندرأنالعلماءمنكثيريذكر

المُلكتولىوأنهسنة033بحواليالميلادقبلعاش،الفيلسوف(أورسطاطاليس"

وتزوج(دارا)ملكعلىوتولىالفرسحاربوقد...(مقدونيا)فيأبيهبعد

وشجاعةكرماًأظهرإنهويقولون..."دارا"قَتَلالذيالفارمىالرجلوقَتلابنته

البنغالفيهناكوحاربالهندإلىسافرأنهيذكروبعضهم...تاريخهطوال

حكمتحتقبلهكانتأنبعدمصرحكمحينماالاشكندريةبنىإنهثم...وغيرها

فقط،سنة33عاشوقد...اليهمصرآلتدولتهمسقطتوحين...الفرس

)2(.بلادهإلىوصولهقبلالهندمنعودتهاثناءومات

336-935)مقدونيامملكةكَونملكأولفيلبشأو(فيليب"والدهوكان

.85ص-القاهرة-الشعب-القرنينذيعنويسالونك-أزادالكلامابو(1)

.991ص-سابقمرجع-جوهريطنطاويالشيخ(2)
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تدريباًمدربقويجيشيسندهاسليمةحكيمةوإدارةمنظمةأسسعلى(م.ق

فياليونانيةالدولسائرالجيشهذايغزوأنغريبأيكنفلمثمومنالكفاءةعالي

اليونانيالتوحيدمرحلةوكانت...الموخدمقدونياعلمإِلىويضمهاالقديمالبلقان

بناءفارسبلادمعللحربشاملةتعبئةتعبئتهانحو"فيليب"فقدعملأولىخطوة

الشرقنحودفعهاالمزمعللجيوشعاماًقائداًلهالظاهرياليونانيينانتخابعلى

)1(000إيرانلدحر

وقتل...القديمالقوميالهدفهذاتحقمِقهدونوحالتعاجلتهالمنيةولكن

فيمقدونياعرشإلىالاسكندرالشاببابنهالأقدارودفعتم.ق.336سنة

الحربنداءمنادياًالنوممنيوقظهكانالذيالعرشذلك...يخهاتارمراحلأخطر

يمكنفإنهالحربأسبابكانتومهما...أبيهمقتلمعانطفأأمللتحقيق

-:الآتيفيتلخيصها

.الفرسبلادإلىاللطمةوإعادةلليونانالاعتباررد-ا

تدخلمنوالحد(تالسيدآنإتفاقأو)الثانيأأردشير."فرمانإلغاء-2

...الداخليةاليونانونشؤفيالفرس

...فيليبوأبيهالاسكندرنفسيةوالغزوعلىالسيطرةشهوةتغلب-3

...و)ذلالهاإيرانعلىمقدونياسيطرةبسطفيذلكوتجسيم

.الفرسخزائنبهاتخمتالذيوبريقهالذهبإغراء-4

أربعينوطأةتحتتئنذلكلتحقيقالاسكندرسلكهاالتيالمسالكوكانت

العدرهذاومن...وفارسالصغرىآسيانحوشرقاًالمتوجهينالمقاتلينمنلفأ

لم:235ص.القاهرة-الأنجلو-القديمالشرقتاريخفيدراسات-فخرياحمد.د:انظر(ا

القضاءأنمنوبالرغم،قرينهمنأقلإلاإيرانفي"كورش)اسسهاالتيالأخينييندولةتعمر

امامارتدادهاأواندثارهاأوالمدنيةتلكزوالإلىرودلمإنتصارهفإنالإسكندريديعلىتمعليها

عناصرها،منبالكثيراحتفظتوتدالتجاربتلككلمنتخرجنراهابل،المنتمرةاليونانيةالمدنية

اليونانيينعلىالفرسدياناتأثرتجاهليمكنناولا،الساسانييندولةأيامبوضوحذلكنرىبل

العربحضارةعلىالفرسحضارةأثرشانمننقللأنأيضاًيمكنناولاالمسيحيةعلىثموالرومانيين

الإسلاميةالبلدانمنبلدأفارسواصحبت"كسرى9عرشعلىالمسلمونقضىحيماالمسلمبئ

.الأطرافالمشامية
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ذلكفينادراًكانماالقوةاسبابمنأوتيا!برالاسكندر)نالقوليمكن

1(ة...الزمان

كرانيك(!نهريعبرونجنودهجعلماالقوةأسبابمنأوتيانه"كما

ويلقون-مرمرةبحرفييصبالذيوهو-م.ق334سنة(كجاسوحالياً)

فيالرعبدبالذيالإيرانيالجيشصفوفداخلوجلأوخوفدونبأنفسهم

المثلضربالاسكندرلأناليونانيينصدعنوعجزوالمرجالهرجوساده...جنباته

صهر،مهردأد)وطرحالايرانيالجيشقلبهاجمحينالاقدامفيأمامهم

وهذا...الايرانيالجيشقلبتمزيقمنتمكنوبذلك...أرضاً"داريوش"

...سبباًالقوةأسبابمنأوتيانهعلىشاهد

اكبر:للاسكندرتوفرتالتيالقوةدلائلومن"

منالتخلص(أبيهمقتلسمعتحين)المتوحشةالقباثلحاولتحيماأنه

و(الجيتيين)و(التراسيين)جماحكبحإلىالصاعقةسرعةأسرعالمقدونيالحكم

بحرشواطىءتقطنالتيالمتوحشةالقبائلبعضوعاهد...(التريباليين)

أنهميظنالاسكندروكان...(السلتيين)بينهمومنالحينذلكفيالأدرياتيك

!!!فقطالأرضعلىءالسماسقوطالأيخشونلاأنهمبشممفاجابوه،بطشهخافوا

بخطبهاليونانيةالمدائنالاسكندرعلىأثارقد(ديموستين)الخطيبوكان

وباع...هدمأوهدمها...عنيفقتالبعدطيبةوفتح،ثورتهافاطفاالساحرة

ثمسنرىكماالصغرىآسيافيالثالثأدارا"جيوشوهزمالشرقنحوالقوةبهذهالإسكندراندفع)1(

كرثم،الزمنمنفترةعليهامتنعتااللتينوغزةصورباسشاءكبيرعناءبغيرومصرالثامعلىاستولى

فيهاالنصركانااربيل"فيحاسمةمعركةفياخرىمرةادارا"بجيشواشتبكالعراقعل

عزةمحمد:أنظر...الأطرافالمتراميةالفرساملاكعلىالسيطرةلهتمتوبذلك..للإسكندر

.د:ايضأوانظر.292صبيروت-ابعمريةالمكتبة-اسفارهممنامرائيلبنيتاريخ-دروزه

حاولت":16ص..العربيالرائددار-القدماءالإيرانِنحولبحث.حسنيئعمدالمنعمعبد

علىاكواكميلا"عندالأغريقجشالفرسفالنقىالفتيةأوروبانفسهاعنتدفعأنالعجوزآسية

جشوكان..اأربيل"بموقعةاحيانأتسمىالموقعةهذهف!نولذلكأاربيل"منميلا06ًمسافة

قوي،التنظيمدتيق،يبالتدرحسنالإسكندرجيشكانبيفا...النظامنحتلخليطأفيهاالفرس

واحد.يومفيالفرسجيشالإسكندرحطمولذلكالعدد

-55-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الشاعرأسرةعلىالأيبقِولم،منهمآلافستةوذبحألفاًثلاثينأهلهامن

...مثلهابهاتحلأنخشيتالفاجعةبهذهاليونانمدائنسمعتفلما!بيندار"

تعحنعلىاليونانيونوأجمعسواهاوتبعهاعفوهوطلبت"أثينا"إليهفسلمت

.م.ق335سنةلهمقائداًالاسكندر

...الاسكندرقوةمظاهر،ومن

334سنةالفرسمملكةوهيالعالمفيمملكةأعظملفتحشرقاًاتجه*حينماأنه

عبورمنيماحلمأنهالفارسىالأسطولرعبمنبلغالهلسبونمنواقتربم.ق

مدينةفيينزلأن-جهددون-الاسكندراستطاعوبذلك...الِيونانيالاسطول

.()9(وادتر)

الاسكندرفدئرهالتقدممنومنعهلمقاومتهجيشاًالفرسإليهأرسلأياموبعد7

نأأرادالتيالصغرىآسياأبوابلهفاتحاًالنصرهذافكان...(!يوم411)ممرفي

منهاوالنزولرجعتهخطالفرسقطعبذلكويمنع،سواحلهاليمتلكبفتحهايبدأ

...مقدونياأواليونانبلادإلى

الآتي:فيتتضحفذةعبقريةللاسكندرأوتيتالتيالأسبابومن8

فيوالعتادبالسلاخمدججينجندي000،006قرابةأداريوش"سخًر"

أنغير..الاسكندرونةخليجقرباآيسوس)منطقةفيالاسكندروجه

هذهوكانت...سوريامتجهاًالىآمانمضيقوعبرالجيشهذاتفادىالاسكندر

أداريوش"لأن..مكانهفيتائدأيعلىتطبقأنيمكنالتيالكبرىالطامةهي

وواضعاًالاسكندرجيشظهربذلكمطؤقأأيسوسفيمعسكرهوأقامآمانجبالعبر

الخبرهذاوانتشر...محالةلامحققأالاندحاروكان...الكماشةفكيبينإياه

!!!!إ)2(أثينا"أساريروابتهجتالفرسوهلل...الهشيمفيالنارانتشاربسرعة

.131ص-الاولالمجلد-بيروت-المعرفة-دارالعشرينالقرنمعارف-دائرةوجديفريدمحمد(1)

بتأسي!قام(+هلمأيون)أحفادأحد(ول"هممامخهوب!3سيقر)الملكإناليونانيةالأساطيرتقول(2)

متتابعةسلسلةفيهاالحكموتولى..(ناه"ه،حولأقروبولي!3)هضبةعندالآلهةبمساعدةأأثينا)

في=خصوصاًمعالمهامنصارتحتىالأنحاءكلفيالمعابدبهاشيدتقدوإنه...وأحفادهأبنائهمن
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وبينبينهالطريقانقطعوقدلاوكيف..الاسكندرمنخلاصأذلكفيوجدتإذ

.؟محتوماًأمراًجيشهعلىالقضاءوأضحى؟مقدونياإلىالعودة

...؟هذهوالحالةالاسكندرتصرففكيف

بمهاجمةوبدأ...جيشهجبهةبتوسيعالأيكونلاالخلاصأنأدرك...

الحديديةالأسلحةوطاةتحتتئنكانتالتيالإيرانيالجيشلميسرةجسورة

....بالفرارولاذتمذعورةوئتالفرسجحافلانوالمدهش...الثقيلة

....نفسه(داريوش)"دارا"حتىبالفرارلاذواالجميع

الجرار"داريوش"جيشاجبرتا!برالاسكندرعبقريةأنواضحاًوكان

مكانحددوبذلك...والجبلالبحربينالضيقالسوسسهلفيالانحصارعلى

ساحقةهزيمةإلىالألتؤديتكنلمالمعطياتكلأنرغمالنصرووسائلالمعركة

إلىقلبهاولكنه...قصرونيابلدةوبينبينهنهائياًالعودةطريقوقطعللاسكندر

التامالشللوضعاتخاذعلىالاأيرانيالجيشأفرادغالبيةأجبرحيننصرأسباب

...المعاركفيالمشاركةمنالكاملوالحرمان

المعركةهذهفيأنهالاسكندرعبقريةفيالمتمثلةالقوةأسبابمظاهر"ومن

...التامالتجمدموضعفيالإيرانيةالأساورةفرقجميعوضعأيسوس(معركة)

وسلبم.ق333سنةالمعركةهذهفيالنصرعناصرمنآخرعنصراًكسبوبذلك

؟لماذا...قوتهعناصرمنهاماًعنصراً!"داريوش

يمثلونكانوا-آنذاك-والفرسان...الفرسانهي!الأساورة"لأن...

والمتطوعين،الخالدينالأساورةمنيتكونونوكانوا...الجيشمنالرئيسىالفيلق

ثموغيرهموالأرضالكركانوبدووالكيلكيينالديالمةطوائفيشملونالذين

مدنكانت0125سنةوفي(1"بمله-احا!ء،أ5اريختيوس):وهو!رتيبفيالرابعالملكعهد-

جميعواعتبر،آنذاكالعاصمةأثينابزعامةتوحيدهاوتم،زاهرةمدينة12بلغتقداإيتكه"

سيقروبسالملكأحفادأحد(تيزيئوس؟ا!ء؟ج"3-):الملكعهدمنذاثينيينمواطنينالسكان

سنةدمثق-اليونانتاريخ-عياد.د:فيكبيربتوسعذلكفيانظر....لأثيناالأول!سىالمؤ

بعدها.وما212ص9691
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عنفرقةكلتقلولم...مأجورونجنودوهم"إيبارجان"الفدائمِنالأساورة

)1(000فارسآلافعشرة

هؤلاءتجميدفيالاسكندرنجاحوأهمية...الأمرضخامةمنويزيد

وتروسوخوذاتدروعمنبهيتسلحونكانواالذيالحربيالعتادحجمالأساور

الدفاعلدواعيوذلك...والخيولالفرسانمنكلاًتغطيحديديةومملابس

السيوفآلافشملتفقديحملونهاالأساوركانالتيالهجومأسلحةأما...فقط

...والأناشيطوالبلطوالدبابيسوالأقواسالسهاموملايين

....الفذةالاسكندرعبقريةبسببالمفعولباطلوأصبحتخمدذلككل

والسلطانالعبقريةأسبابمنالاسكندراللهمنحمامقدارعلىآخرودليل8

م.ق331سنةالفراتخهرنحوتوجهمصرفتحبعدالاسكندرأن..الأرضفي

كوكاملمعركةفي"داريوش"للقاءوذلك،أيضاً)2(دجلةونهرهولعبوره

بكلنفسهأحاطقديوشداروكان")3(وأربيل9،"نينوى"قرب(3ءاء*!!لى!ق)

لجيشهولاللاسكندرتتحلمماالنصرأسبابمنلهوتجمعتالتفوقعوامل

للمعركة"يوشدار"حشدالعسكريوالتجهيزالقواتحيثفمن...وإِمكانياته

ومنالمدربةالحربمِةالفيلةمنغفيرةبجموعالمحروسينالاشداءالجنودمنمليوناً

بينالأطرافالمتراميةالسهولأنالمؤرخونيذكروملحقاتهاالمعركةظروفحيث

عليهيبرزواأنالاأيرانيينللأساورةيمكنمسرحأعظمكانتوالفراتدجلةنهري

أصعبأيهما..ثم..شيءهذا..الوافدالاسكندرجيشبمباغتَةبطولاتهم

فترةمنذومواقعهأماكنهاتخذ...تدريبأحسنوبلادهأرضهعلىمدربجيش

ص-الانجلوالسباعي.دالمنعمعبدالديننورعمدد.ترجمة-القديمايرانيختار-بِرنَيا(حسن1)

بعدها.وما891ص-الساسانيينعهدفيإيران-كريستنسن:أيضاوانظر992

يعبأفلم،الفراتشهروراءفيماجديداًجيشاْلهليجمعذهب"يوشدار9أنعلمقدالاشكندركان)2(

إلابسهولةالمدنخطجميعفأخضع-ويهوذاوفنسيا-سوريافهاجم،فتوحاتهفياستمربلبذلك

...!بيتي!9عنهايدافعكانالتيئ(غزة)ومدينة،أشهرسبعةقاومتفقد(صور)مدينة

فصادفعمروابنجزيرةقاصداوسارالعربيةمتجنباًالصحراءاليها،الفبرات"الاسكندرعبر)3(

المعركةواسفرت"بيكأر9مدينةبقرب"دجلة"خهروراءجهزهقد"دارا"كانالذيالعرمرمالجيش

المقدوني.للاسكندرحاسمنمرعن
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حتىالأميالآلأفوقطعوالحروبالغزواتمنمتعبمنهكجيشام...طويلة

؟..الفراتفهرضفافشارف

خلالالاسكندرجيشلسحقفرصةأعظمالإيرانيينفرسانأمامكانتلقد

الفرسانأمامكانكما...الهجومتوقيتفيهايحسنخاطفةحربيةعمليات

جيشزحفلإيقافالنهرينبينالعراقيةالسهولعبرنادرةفرصةالاساورة

...النهرينعبورأثناءالسهاممنبوابلاغراقهأوالأقلعلىالاسكندر

لإغراقالمساعدةأحسنالإيرانيللجيشالطبيعيةالظروفقدمتكما

..آنذاكالفيضانزمنهادرةمزمجرةكانتالتي"دجلة!مياهفياليونانيين

سلبيةعواملإلى"داريوش"صالغفيإيجابيةعواملمنتحولذلككل

...والحنكةالعبقريةأسبابمنالاسكندرأوتيمابسببضده

فيعظيمةنتائجإلىتشيركلهاوالاعتباراتوالشواهدالحساباتكانتلقد

رغم..انعكستوالشواهد...أخطاتالحساباتولكنأداريوش"صالح

المقدونيينعلىالأماكنمنكثيرفيالقتالحلبةتضييقمنالاألرانيينالأساورةتمكن

..؟حدثالذيفما...المعركةمنالأولىالمراحلفي

الفرسصالحفيالحربكفةأنالأولىالوهلةمنذا!برالاسكندرأدركلقد

استخدامعلى-إيرانجيشوطأةشدةشاهدحين-صممولذلك...جدالبلا

بنفسهوقيادتهاكاملةجيشهمنبفرقةللاندفاعخططفقد...الشخصيةعبقريته

المعركةعملياتلإدارةمقراً"داريوش"اتخذهالذيالموقعنحوالحربيةعربتهداخل

نأظنشخصياًقيادتهموقعمنمقربةإلىالمعركةإنتقالالأخيرهذارأىوحين

...فقطالخاصداريوشحرسالأيبقلموأنهفيالقهجميععلىانتصرالاسكندر

الجيشفيالقرأتوحين...الخاصةوالحراسةالقيادةبفيلقبالفرارلاذحينئذ

بينهاالفرارعدوىسرت...الأدباريوليالخاصبفيلقهملكهمالأخرىالإيراني

للاسكندرمؤزرنصرعنأخيراًالمعركةأسفرتحتى...فيلقوراءفيلقأ

أثرهواقتفىداريوشملاحقةالاسكندروواصل...داريوشوفرار...ا!بر
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علىبالاستيلاءذلكواتبع...الصحراءفيفرسخاًا7تمتدمسافةعلىآربلحتى

..."شوش"و"بابل"

...الاكبرالاسكندريةعبقرعلىيدلآخرموقف!ه

الجبليالفارمىالممرعبورعن"شوش"و!بابل"فتحبعدالاسكندرعجز

...محكماًتحصيناًاستراتيجياًالفرسحصنهفقد(كيلويهكوه)الوعر

الاسكندر؟فعلفماذا....

حولالالتفافعمليةمن"ترموبيل"فيأنفسهمالإيرانيونفعلهمافعللقد

حتى...وملتومضللطريقعبربالتحركحيشهمنجانباًأمرأنهذلك...العدو

...والسهامالنبالمنبجحيمالخصمأمطرحينئذٍالفرسدفاعخطتطويقأكمل

بوليس"برس"نحوالممروعبر...أيضأالمعركةهذهفيالنصرلهوتحقق

وفتحها...م.ق033سنة"همزان"إلىتوجهثم...شاملأحرقاًوأحرقها

"دامغان"منبةمقروعلى.."الري)يقطرعبر"يوشدارمتعقباً"السيروواصل

قد"رخج!والي!برسنتسو"!بلنج9والي"سوسبس9أنالاسكندرسمع

"سسبس"لكن...نحوهمابالزحففسارع...أداريوش"علقبضا

.)1(000وقتلهداريوشطعنإلىسبقه

واستولى(التبورينمملكةأي)"طبرستان"نحوزحفهالاسكندروواصل

)2(000(الحاليةكركان)أيضاًوركاننحوزحفثم...عليها

ا!برالإسكندرأن...وجدييدفرمحمد(العشريننالقرمعارفدائرة)المعارفدائرةتروي(1)

لذلكفغضبفقتلهبسهمرماه"داراقواداحدأنفحدث"وباكتريان،ميديافي"دارا"تتبع

حيثاللائقهْتالتشريفمعباساركادإلىرفاتهبنقلوأمرالقاتلذلكبتعذيبوأمر،الإسكندر

.هناكدفن

التيالشرقيةالممالكعلىللاستيلاءتهيا(طبرستان)التبورينبلادأمرمنالإسكندرفرغأنبعد)2(

الاشكندرجيوشتقابلتالمنطقةهذهوفي(وركان)جرجانومنهاالثروْناحيةمنإيرانتتاخم

...خراسانإلىالزحفسبقالذيالكبيرالتجمعفيحدبكلمنا!بر
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الأرضفيللاسكندرمكّنقداللّهانعلىأيضاًيخيةالتارالأدلةومن،

مدينةبلوغيبتغيالشرقنحوزحفهواصلإيرانعلىالاستيلاءإتمامهبعدأنه

وبالفعل..."سيحون"ضهرضفافعلىبناهاقد"الكبيرقورش"كانقديمة

الاسكندريةمدينةالنهرنفسعلىمنهاقريبمكانفيوأقامإليهاوصل

الشرقيةالممالكعلىللاستيلاءتخطيطهالاسكندرعنيروىفإنه....)1(القصوى

إلىومنهَا"جرجان9صوبمتوجهاً..أهمزانفتح!إتمامبعدلايران

.ق328سنةبلخدخلثم)2(..ورخجسيستانإلىومنها!هراةو"!خراسان)

قتلالذي"سوسبس"هروبمخبرةالأنباءكلواترتالأثناءهذهوفي..م)3(

ويروى...إليهاالاسكندرقدومعندصاًبلخمنخرجقدوأنه....."دارا"

المدينةهذهحكم،قهندزوواديالمرجانبينأباخته9حكمسوسبس-أيأنه

سبيتامنقائدهوأمرالاسكندرلحقهحتى(الرابمأردشير):ب!سمأشهرعدة

بسوراء"جيحون9ضهربعبور"الصغد9فيالفرسانفرقةورئيس(ة"3)،أح*!4

وصلبوشنقهمزانإلىأرجعحيثعليهوقبضبهفلحق"الهارب"سوس

.هناك

طياًإبطيهتحتالأرضطيواصل...جيحونلنهرالاسكندرعبوروبعد

بينماالطريقفيقابلتهالتيوالقرىالمدنجميعوفتح...سيحونضهربلغحتى

)1(

)2(

)3(

والممالكاالمسالك9فيبهاذخردابنموقعهاويحدد..الاَن"خجند9موقعفيكانتانهاالظنأكبر

أربعة(اندازغلوك)عنوتبعد...."الاش9نهرعلىتقعبانها802ص،702ص

معدنإلىثاضألىوالآخرفرغانةإلىأحدهماطريقينإلىالطريقيفترقالمدينةهذهومنفراسخ

نرجعثم802صبهاذخردابنويقول..وخجندةشاشملحمنهاكبيرةملاحةوبالمنطقةالفضة

فيهذه"خجندة9مدينةفمنبثاشالفضةمعدنطريقفيمتأخذاً!"خجندةمنيمْينالطرمفرقإلى

على"موهنانقصراالىالخربةومن"المرصدموضع"لهايقالعينعندهاخربةإلىالمسيرثمالنهر

...فرسخانالفضةمعدنواديفم

مدنمنوهي...(طخارستانموانىء)ثغورمنوهي"زابلستاناو"الدوار9وبلادالرخج

ص05ص04ص،93ص،35صسابقمرجع-خرداذبهابنانظرالشهيرةسجستان

243...

،18،25،32،34،36،155،172،173،917ص(سابقمرجع)خرداذبةبنانظر

....243وكذلك،181،021،211،212
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سبيتامنخانه...الأرضفيتمكنهمنالمرحلةهذهوخلالالنهرينهذين

...عليهفقضى(أ"3ولع+"!أ)

الأرضفيتمكنهعلى-يخياًتار-ىالأخرالأدلةومن"

الأرضأصقاعمنمزيدامتلاكعلالاسكندرعزمم.ق327سنةفي

نحوشرقأالمرةهذهالوجهةوكانت...إمرتهتحتجديدةممالكوإخضاع

جميععلىالمتواصلوالنصروالنجاحبالفلاخمصحوبةخطواتهوكانت...الهند

ا!برالاسكندرتوجهوقبيل...البهار"9امبراطوريةإلىالطريقفيصادفوهالذين

يسميهاكما"روشنك9أو(ركسانا)!،أاغمم!ه"الأميرةتزوجالهندإلى

مابكلالحملةوتجهيز.)2(العسكريةالقوةأسبابتجميعفيوأخذ.)1(الايرانيون

وطبوغرافيتهاالأرضتضاريسدراسةوكذلك...وذخائرمؤنمنإليهتحتاج

سلك...ذلككلأكملولما...الهنديةالأراضىفيعبورهايتحتمالتيوالأنهار

البنجابإلىالسندضهرعبوربعدتاكسيلا"(مدينةإلىوصل...)3(هندكوشطريق

ملكهامنقوبلذلكمنالعكسعلىبل...تذكرمقاومةيصادفلمحيث

...جمةومساعدةبالغةوحفاوةكبيربترحابوشعبها

ولم...(حلياجلم)(حل!في؟ةلأ+)هيداسبفهرإلىتوجهذلكوبعد

الاسكندرعبقريةأمامإلأمستحيلاًكانبل...سهلاًأمراًالنهرعبوريكن

نطمقد"بوروس"الهنديالراجاليجدالعبورفيالاسكندرونجح...ا!بر

الفيلةبقوافلوسينومحرجيدةبأسلحةمسلحينجندي00003قوامهجراراًجيشاً

2(

)3(

)4(

أحد()؟ء،ْايةأ*اكسيارضالأميرإبنةأنهافيرونالباحئونأما"دارا"إبنةأنهاالايرانيونيعتقد(

.164ص-سابقمرجع-القديمإيرانتمتار:أيضاًانظر..الصغدأمراء

.والحرابالأسلحةبأئقلمسلحينجنديألف012بحواليالحملةجهزأنهالرواياتتذكر(

الطريقذلكهندكوشجبالعبر"جيحون"بواديالحاليةأفغانستانتربطالتيالطرقأهممن

يوصلالذيخيبروممرالمذكورالواديحتىوبلخباميانمنمبتدئاًالأكبرالاشكندرسلكهالذىالوعر

...بباكستانأفغانستان

عنيدهنديملكأنهعلى"تاكسيل9إسمبعدهاوما316صالعثرينالقرنمعارؤءبداثرةاورد

.الأفيالحربفيرهيبةمقاومةالاشكندرقاوم
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واهتزتوالعدةالعددضخامةاليونانيينوهال...الخصممهاجةعلىالمدربة

منالهنودمباغتةملخصهابارعةعسكريةخطةنطمالذيالاسكندرالأعزائمهم

وضع)الخلفمنوتطويقالتفافبحركةوالقيامجيشهمنبجانبفقطالميسرة

ضراوةبسببالمقدونيينجانبفيفادحةوخسائر...مريرقتالوبعد(الكماشة

علىم.ق326سنةالاسكندرأخيراًانتصر...الأفيالوبطشالمعارك

ا)1(قاطبةوأشرسهامعاركهأصعبفيابوروس"

الكنجخهرلعبورشرقاًالاتجاهمواصلةذلكبعدالاسكندرمقصدوكان...

هيفاز-نهرأولاًيعبرأنالكنجنهرإلىيصلكيعليهوكان(الجنجا)

أعنفٍمهراجاعلىمقبلونأنهموأقنعوههناكتوقفواجنودهولكن...(ي!3!"لمأ)3

أنفاضطر،بهالهمعلملابلادفيأنهممدعين...منهفيلةوأكثرتاكسيلمن

..جداًمهموهذا)2(.00(ثارصحراءعندأي)الحدهذاعندبمطامعهيقف

هيوتكونالأكبرللاسكندربالنسبةالشمسمشرقهيالصحراءهذهتكونفربما

دونمنلهماللهيجعللمعراةبأقواممسكوناًكانأنهالقرآنفيالمقصودالإقليم

...نباتيغطاءولامساكنولاملابسلا،سترأالشمس

حدودآخرهي(ثارصحراء)الصحراءهذهكانتإذاعمايتوقفهذا

عنالرابعالمبحثفيسنحققهماوهذا...الشرقناحيةمنالاسكندرإمبراطورية

الرابعة؟النقطةأوالاسكندر

نسركيويدعىالاسكندرقادةأحدأن)3(القديمإيرانتاريخفيورد

مزلهبذلاالشرقيةالفتوحاتفيالاستمراربأنالاسكندرسيدهاقنع(ولأ!!ى)30

الفرؤمنالمزيدوتدريبالجيشترتيبوإعادةالأنفاسلالتقاط...أولاًالعودة

.)،(العسكرية

علىالانتصاربعدالاشكندرأن"سابقمرجع!العثرينالقرنمعارفدائرةفييروىمما)1(

عندنا؟ستعاملأنكتزعمحالأيعلى:الاشكندرلهقاليديهبينمَثَلوحين..اسره"بوروس)

وجعلهملكهإليهوردالاشكندرفأكرمهالملوكمعاملةأعاملأنيأزعم:بشممالهنديالأميرفأجاب

طويلة.فترةالاشكندردوْخ..تاكسيليدعىآخرهندىِملكحربعلىلهمعيناً

..باكستانلثرقي...الهندسمنالغربيالماليالجزءفيثارصحراءتمْع)2(

165صسابقمرجع-بيرنياحسنانظر)3(

إلىالأكبرالاشكندراضطر!032ص:317صسابقمرجع-الصثريننالقرمعارفدائرةانظر)4(
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الاسكندرلعودةالجفرافيةالمسالك

نهقائدهشرعالفوروعلى...بالعودةالروايةتلكحسبالاسكندراقتنع

لعبورخصيصاًالاسكندرمهندسوصنعهاالتيالسفنإعدادفي3!ءد!(لما"!أ)3آرخ

تنفيذاً)القائدبأمرالسفنتوغلتذلكتئموحين...الاندسونهرالهيداسبنهر

العربيالخليج3الىومنهاعُمانخليجثمالعرببحرفي(بالطبعالاسكندرلأوامر

علىللاسكندرتقاريرهفي"آرخنهأأطلقحيثالجانبينعلىالسواحللدراسة

الاسلاميالعربتيالفتحوحتىيومها)1(ومنالفارليالخليجاسمالعربيالخليج

...الاسمبهذايعرفوالخليج

كراتروسقائدهانحرف)!ا!أ!!((باتالا)إلىالاسكندروصلوعندما

طريقالاسكندروسلك...وسيستانبرخجمازأالغربيالشمالصوبإيرانإلى

وسطفي"روزيجيد!صحراءبذلكمخترقاً...م.ق325سنةبلوجستان

الماءبقيةإليهقدمتلماأنهعنهويروى...والغذاءالماءوقلةوالمصاعبالأخطار

كبيراًعدداًأنويروى...ظمانوجي!ثىأشربلاوقالالأرضإلىبهارمىليشربها

هـجفافهاالمائيةمواردهاوقلةالصحراءهذهفيالحرشدةبسببهلكقدقواتهمن

بالماءوتزودقليلاًاستراححيثبورا)2(إلىالتوجهمنمفراًالاسكندريجدلمولذلك

أباساركاد"بلغحتىوعبرهماوسيرجانهليلضهريوصلحتىسيرهوتابعنوالمؤ

...نبشقدقورشقبرأنفوجد

بهاولحقحدبكلمنالاسكندرجيوشكلتجمعت3(الأهوازوفي

هيداشضرعليهوهبطببنائهأمرأسطولالىورجع،غيظهوكظمالحد،هذاعندبمطامعهالتوقف=

الأمميقهرطريقهفيوهوالمحيطإلىوصلحتى....(بباكستانالاندس)ثم(جلم)

جهةكلفيتاركاً(الخ.سفن/اسلحة)للصناعةس!دوراًويؤ،الموانىءويبنيالمدنسسويؤ

.الباهرةفتوحاتهآثارمنأثرأ

م.ق326سنة(1)

..الايرانيةبلوجستانمقاطعةفيوتقعفهرج:باسمالآنتسمى(2)

الاقليممركزالأهوازوتعتبر..معهاالثرقيةالعراقحدودعلىبإيرانخوزستانإقليمفيالآنتقع(3)

محمود:انظر..العربيالخليجفيويصبزاجروسجبالمنينبعالذي"قارون"نهرعلىوتقع

.701:011صمنالرسالةسسةمؤ-إيران-شاكر
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ودخلت...العربيوالخليجعمانبحرمنقادماً"آرخنه"بقيادةالأسطول

علىوزؤججديدةزوجةا!برالاسكندرتزوجوهناك")1(سوس"كلهاالجيوش

بالرشوةرجالهمنالمتهمينوعاقب...آسيوياتنساءمنمقدونيآلافعشرةمثاله

م.ق325سنة"بابل"إلىا!برالاسكندروصلوحينما....شديداً)2(عقاباً

فزاد)3(الغالوبلادوإيطالياوالحبشةقرطاجنةمنوالسفراءالأعيانفيهاعليهوفد

...البطوليوالخيالوالتطاولالأثرةعاطفةفيهوأحيا،جبروتهفيالمظهرهذا

لهذاسفينةألفقوامهأسطولببناءلذلكوأمرالعربيةالجزيرةغزوفييفكروبدأ

تحققلو-يخططوكان....بالفعلذلكتنفيذفيالفينيقيونوشرع...الغرض

طارقجبلمضيقعبالمتوسطالبحرإلىوالعودةكلهاأفريقياحولللدوران-ذلك

مغربر-حلةيحققوبذلكالأطرافالمتراميةلامبراطوريتهقرطاجنةلاخضاع

الإِسكندرية-عاصمتها-واحدةمملكةكلهالعالمويجعلالظلماتبحرفيالشمس

....ونهيهلأمرهخاضعة

عليهوقضتالخبيثةالحمىداهمتهفقد...بالمرصادلهكانتالمنيةولكن

باللهووعمرهنفسهأهلكفقد...عاماً\،(32العمرمنوعندهم.ق323سنة

فيالأثرأكبرلهكاناجتازهاالتيالبلادمناخأنكما-البعضيرىحسبماوالقصف

..أصابتهالتيالحمىمقاومةعنعجزتحتىقواهتحطيم

إخضاعإلاّاللهموفاتهقبيلحروباًخاضقدالاسكندرأنالتاريخيذكرلم

بعضوتذكرمالمير")5("إقليممنوآخرحينبينبلادهتهاجمكانتالتيالطوائف

هفس)لديهالمحبوبقائدهفقدالمعاركهذهفيالأكبرالاسكندرأنالروايات

وقد...المفدىقائدهروحلراحةباناًقرالطوائفهذهمنآلافعدةفأعدم(ينون

وإنوغيرهماكورسوكنتبلوتارك:أمثالمنالمؤرخينمشاهيرالروايةهذهأكد

.176صر،172ص،161ص،42ص-سابقمرجع-والمالكالمسالكانظر)1(

..سابقمرجع-الدثرينالقرنمعارفدائرة-انظر)2(

الحالية.فرنسا)3(

والبراهين.بالأدلةيتأكدلمهذاولكنماتأنهبعضهميظن)4(

بمسافةشوشترتبعدعنأمير!مالاو..ميرمال549ص-سابقمرجع-القديمإيرانيحتار:انظر)5(

فرسخأ.16يساويمااوالرقمنكم115
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الذيالصالحالعبدمواصفاتعنالاسكندربعدعلىيدلفإنمايشىءعلىذلكدل

")1(القرنينذو"أنهعلىالكريمالقرآنفيذكر

التيالأولىالنقطةعليهتنطبقا!برالاسكندرأننجدتقدمماكل"من

:تقول

...القرآنفيجاءحسبماسبباًثيءكلمنوآتاهالأرضفيلهاللهمكّنهل

عدديكونفقد...القرنينذيبشخصالمقصودهوبأنهندعيلاونحن

الآلافعلىيزيدونماوالمًلكوالانتصاراتبالفتحالأرضفيلهماللهمكنالذين

منهم.واحدوالاسكندر...عشراتَيكونواوقدالملايينوربما

لا؟امالقرنينذوهوهل...أما

...ذلكإلىنتوصلحتىالكثيرأمامنازالفما
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الثانيالمبحث

؟الغربنحوطريقاًالاسكندرسلكهل8

تتفجرحيثالأفقعندبلادهمفيالشمستغربأقوياءقومعندتوقف،وهل

.؟هناكسوداءطينيةمنطقةفيالحارةالعيون

عليهابراهيم)ن:قالأنهالسائببنعطاءعنالقرىكتابفيورد...

أنت؟ممنفسأله،فأنكرهبالبيتيطوفرجلاًرأىالسلام

...القرنينذيأصحابمنقال

لذيفقيل،واعتنقه،ابراهيمفتلقاه،بالأبطحقال...؟هووأين:قال

قاله"ماشياًفحج..يمشىوهذالأركبكنتما:قال،تركبلالمالقرنين

الروميالاسكندرهوالقرنينذاأنوالمداركالتنزيلأنوارفيوورد...االأزرقي

:وكافران،وسليمانالقرنينذو:منانمؤالدنياملكقيل...الدنيامَلَكَالذي

لمإسحاقابنوقال...مجاهدقاله..نمرودبعدكانوقيل،وبختنصرنمرود

فيوورد...وسليمانالقرنينوذونمرودالملوكمنثلاثةالاالأرضتماميملك

مَلَكَ:التنزيلأنوارفيوورد...الدنياملكأيضاًعادبنشذادأنالمدارك

...المعمورة

السلامعليهابراهيمالخليلعهدبينتفصلالتيالزمنيةالهوةمقداروواضح

أن-التاريخيالمنطقمعطياتحسب-حالبأييمكنولاا!برالاسكندروعهد

قصَصِفيوردفقد...السلامعليهابراهيمالخليلعاصرقدالاسكندريكون

فيوذلكمصرإلى)براهيمالخليلانتقلالأرضفيجدبحدثحينأنهالأنبياء
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0)1(00(هكسوس)الرومانويسميهم،العماليقوهم...الرعاةملوكعهد

مصرفيعشرةالرابعةالأسرةفيالضعافالملوكأنأخرىمصادرفيوجاء..

القبائلمنالمتزايدالعددتسللمنععلى-آنذاك-قادرينيصبحوالمالفرعونية

()2(.م.قعشرالثامنالقرنمنالثانيالنصف)الدلتاشرقإلىآسيامنالوافدة

فتحعلىبقدرتهمالثاني!ديدوميس!حكمأثناءفيالآسيويونهؤلاءشعروقد

ويورد....مق1675سنةحواليعناءدونبالفعلذلكتحقيقلهموتمكلهامصر

بشعةجرائممنالقساةالرخللاءهؤارتكبهلمافيهينازعلاأصيلاًوصفاً"مانيتون9

سادةالهكسوسأصبحوقد...تمحىلاآثارمنهذاخلّفهوماالفتحأثناءفي

الخامسةالأسرةسسمؤأساليتيس"هوأمرائهمأحدالعرشعلىونصبوا،مصر

عاصمةالشرقيةالشماليةالحدودعلىأأواريس"مدينةالهكسوسواتخذعشرة

...لهمعسكرية

الهكسوسيتينالأصتينمنقليلةأسماءسوىالمصريةالمصادرتذكرولم

ثم-سالشِيس:وهمم(.ق0158-)1675عشرةوالسادسةعشرةالخامسة

سحعا،خموي،تت!ثى،خيان،رعصانأويى،أبوبي،سررعأوعا،شرك

تشبهاًبالفراعنةأنفسهمولقبوا،المصريينالملوكصفاتلاءهؤوانتحل...رع

.)3(الفراعنةلباسولبسوا...بهم

وخلع.....مق0158سنةأحمسيدعلىالهكسوسدولةسقطتوقد

"ا

)2(

)3(

48ص-بيروت-العربيالتراثإحياء-الأنبياءقصص-النجارالوهابعبد(

ص:001ص-6691صنة-زهرانسعدترجمة-كتابالالف-الفرعونيةمصر-يويوتجان

جزء3-بالجملالشهيرالثافعيالعجيليعمربنسلمان-(تفسير)الاقيةالفتوحاتفي-جاء401

وليهو-رأيهحسب-ا!برالقرنينفذو...الأصغرالقرنينذيغيرالأكبرالقرنينذاانبالقاهرة

ثريعةعلىوكان،اللوناصودوكان،غيرلهالي!عجوزابنوكاننوحبنساماولادمنتعالىالله

الخضروكان،معهيطرفوكانبوصا؟وأوصاهلهودعا،يديهعلىاسلمفإنه،الخليلابراهيم

بنالعيصولدمنفإنهالأصغرالقرنينذيبخلافوهذاجيثهمقدمةعلىمعهيسيرفكان،وزيره

....سنةبثلثمائةالمسيحقبلوكان...صةوستمائةالفاعاضكافرأوكاناسحق

الشعب--الهردتاريخعنمقالاتسلسلة-خفرالرحمنعبدالعليمعبددكتور:انظر

مصرإلىاإبرام"فانحدرالأرضفيجوعوحدث!..6صالانيةالسنة586:العدديتاني!مرر

.(12:01تكرين)شديدأكانالأرضقيالجوعلأن،هناكليتغرب
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الدلتاعلىسادتأنبعدالبلادمن-الرعاةارستوقراطية-الأجنبيةالأرستوقراطية

...الزمانمنترنونصفقرناً

فيماعاشالذيا!برالاسكندريكونأنيستحيلالسابقالعرضمن...

مصرإلىوجاءعاشالذيابراهيمالخليلعاصرقد(م.ق323-)55؟عاميبين

(..مق0158-1675)بينفما

نأعلىموضوعيةدلالةأدنىيحمللاالتنزيلأنوارعنوردماأنكما

تلكتحمللااسحاقابنروايةأنكما...الغربناحيةاتجها!برالاسكندر

...أيضاًالدلالة

...الملائكةمنملكأوقيلنبياًكانالقرنينذاإنقيلأنهالمداركفيوورد

الأيمنقرنهعلىضربصالحاًعبداًكانولكننبيولابملكليس:قالأنهعلإوعن

ذافسمياللهفبعثهفماتالأيسرقرنهعلىفضرباللهبعثهثمفماتاللهطاعةفي

ملكاًكانأنهالأكثرونعليهالذيوالأصح...نفسهأراد...مثلهوفيكمالقرنين

منالمعمورالقدرهووهذاوالشمالوالمشرقالمغربأقصىبلغوأنهعادلاًصالحأ

التاويل)1(لبابفيكذاالأرض

.المغربأقصىالاسكندربلوغإلى)شارةنجدالروايةهذهومن

قيلأنهالمداركفيوورد..(1)-جزءنفيسأنفساحوالفيالخميسيختار-بكريالديارانظر(1)

ف!ذاوالظلمةالنورلهوسخروالحكمةالعلموأعطاهالأرضاللهملكهصالحاْعبداًكانالقرنينذاإن

علمانالقرنينلذيكانانهالينابغفيوورد..ورائهمنالظلمةوتحوطهأمامهمنالنورعليهصار

،الأسودفيالليلوظلمة،الأبيضفيالنهارضوءفجعل،فيهمامعجزتهاللهوجعلوأسودأبيض

أرادوإذاءالمضىالنهارمثلالليلفيصيرالأبيضالعلمنصبالمظلمةالليلةفيوالنهارالضوءارادفاذا

وقتفيأرادوإذا،المظلمةالليلةثلالنهارفيصيرالأسودالعلمينصبالنهارفيوالليلالظلمة

كالليلمظلماْالنهارعليهميكونأي!!!النهارفيكونيفعلالعدوعسكرفيالظلمةيلقيأنالمحاربة

منالظلمةوتحوطهأمامهمنالنوريهديهساروإذا!!!العدوفينهزمعسكرهفيوالنهارالضياءويبقى

انهأمرهبداالسلاءعليهقالالمداركوفي..ورائهمنقاصدعسكرهعليقدرلئلا،كمامرورائه

والخفرطلبهافييسيرفجعل،فيخلدالحياةعينمنيشربسامأولادمناحداًأنالكتبفيوجد

لديناوالمعروف...القرنينذيايامفيكانالخضرانالانبياءدصصفييردلماخالتهوابنوزيره

...القرنينذويظفرولموشربفظفرمقدمتهفيوكان(السلامعليهمو!ىزمنكانانه

ظلمةألقىتعالىاللهانالسلامعليهماشيتلابنهآدموصيةفيقرأتإنيشيخلهقال:اليناببعفيوورد

.المغربالقرنينذوفقصدالحياةعينوفيهاالمغربجانبمنالأرضوجهعلى
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...المغربهذانحوفيهاسارالتيللمسالكإيضاحأيمنخاليةولكنها

هو؟مغربوأي

تاريخيةأسانيدبلاأقوال

:المسعوديويقول

والتبتالصينفيفتوحاتهمنيقصد)سفرهمنراجعاًالاسكندروسار)..

وقيل،علتهعليهاشتدتشهرزورمدينةإلىصارفلما...المغربيؤم(والهند

...بالعراقوقيل،ربيعةديارمننصيبينببلاد

الاسكندربلوغعلىدليلأيفيهاليسالمسعوديروايةأنجداًوواضح

واليونانمقدونيامنالشرقإلىتقعذكرهاالتيالبلادكللأن...الشمسمغرب

.)1(00.مرةلأولالفرسنحوشرقاًالاسكندرخرجحيث

المرجعمنوردماوممالكهالقرنينذيمسالكعنالمسعوديقالهماوكل

الصينبلادنحوالاسكندرسارثم...-":يليكماونصهالهامشفيالمذكور

الصينقبللهنقطةآخرمنسارالاسكندرأنالمسعودييقصدوبالطبعأ)2(والتبت

بيرنيا""حسنروايةحسبعندهاتوقفقدالاسكندركاننقطةوآخر...والتبت

بمنطقةالحاليبيسضهرأي(اا؟لألم)نجأفيكهيفازضهرهي...)3(القديمإيرانيختارفي

نحوالنهرعبورورفضواعليهالاسكندرجيشتمردحينالتبتهضبةكشميرغربي

قال(اكأ،اأفيأ،!4)نسكيويدعىالاسكندرقادةأحدأنبيرنياحسنلناذكروقدالتبت

تودكنتفان،قليلعددسوىمعكقدمواالذيناليونانيينمنيبقلما:له

ويقول..."جديدجيشوإعدادالعودةلكالأفضلالتوسعفمنفيالاستمرار

...")جلمنهرطريقعنرجع-حينذاك-الاسكندرإنبيرنياحسن

محمدتحقيق-الجوهرومعادنالذهبمروج-المسعردىِعليبنالحسينبنعليالحسنأبي:انظر(1)

:221ص،022ص:218صمن....القاهرة-التحريركتاب-الحميدعبدالدينعي

.....226صر

.217ص!سابقمرجع-المسعوديانظر)2(

.165صر،164-صسابقمرجع-ب!هـنياحسنانظر)3(
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بلادنحوسارهيفازنهروصلانبعدالأسكندرأنيقصداذنفالمسعودي

المسعودييقول-كماوالضرائبالهدايااليهوحملتالملوكلهفدانت،والتبتالصين

الرجالورئبملوكهاذللأنبعدمنخراسانيريدالتركمفاوزفيوسار)-

ببلادوكذلكرجالهمنخلقأالتبتببلادورئب...الممالكمنافتتحفيماوالقواد

...(أسفارهسائرفيمدناًوبنى..كوراًبخراسانوكوًر...الصين

طريقسلكالاسكندرأنعلىدلالةأدنىالنصوصهذهفينجدفهل

؟الغرب

القرنينذاأنمنبهبنوهبعنتفسيرهفيذكرالثعالبيأنالينابيعفيوورد

فيتربىلكن،الأعيانمنيكنولم،عجوزةابنوكانالاسكندريةمنرجلاًكان

المنامفيرأى،الحميدةوالأخلاقوالعفةوالمروءةالحلملهوكانالفضلوبلغالأدب

.)1(والغربيالشرقيجانبيهاأيبقرنيهاوأخذالشمسمندناأنه

الغربطريقالاسكندرسلوكعلدليلأدنىالروايةهذهفينرىلاونحن

...(آنذاكالغال)بلادنحوأي

يذكرلمهوالذي)-الأصغرالقرنينذويسمىمنهناكإنالمسعوديويقول

قتلالذيهووإنهاليونانيالاسكندرهووإنه-(المسعوديقولحدعلالقرآنفي

ويقالالقرنينذاسميولهذاوفارسالروملهواجتمعبابنتهوتزوجملكهوسلبدارا

يوماًعشرث!انيةفيهاوسارالخلدعينوطلبالشماليالقطبيليمماالظلماتدخلانه

...العراقالىرجعثم

ابنالروممنرجلاًكانالقرنينذاأنمنبهبنوهبذكرالتأويللبابوفي

بذلكسميالقرنينذاأن101ص-سابقمرجع-نفيسانفساحوالفيالخميستاريخفيورد(1)

وا...ضفيرتانأيقرنانلهوقيل...وغربهايثرقهاجانبيايعنيالدنياقرنيطافلأنهالاسم

وا،قرنانلتاجهكاناو،والتركالروماووفارسومالرملكلأنهاوالناصمنقرنانأيامهفيانقرض

يذاسمفياختلفوايلالتنزمعالموفي...وأماْاباْالطرفينيمكركانأو،القرنينيثبهماراصهعل

اسمهوقيلنوحبنيافثبنيونانولدمناليونانيمرزبةبنمرزباناسمهفيل...القرنين

يذاسمكانالعمدةوفي..غيرولدلهاليسعجوزةولدوكانالروميفيلفوسبنالإسكندر

.....نوحبنبافثبنتارخبنيونانولدمنالإسكندرالقرنين
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منهمألسنتهممختلفةأممإلىباعثكإنياللهقال،صالحاًعبداًكانبلغفلماعجوز

...)1(ناسكلهايقالالشمسمغربعندإحداهماالأرضطول...بينهماأمتان

أينمنولكن...الشمسمغربالاسكندربلوغتذكرالروايةأنوواضح

الدياريقولذلكوفي...إليها؟رجعالتيالمصادروما؟الروايةبهذهوهبأتى

لسانوبأيأكاثرهمجمعوبأيأكابرهمقوةبأي:القرنينذوقال:موضحاًبكري

.(ألسنتهممختلفةأممإلىباعثكإنيلهقالحيندلّهذلكقال)...أناطقهم

يهولنكفلاعَضُدَكَوأشدلسانكوأبسطسأطوقكإنيتعالىاللهقال"

وأجعلهماوالظُلْمةالنورلكوأسخر،شيءيروعنكفلاالهيبةوألبسك...شيء

وربما..."ورائكمنتحوطكوالظلمةأمامكمنيهديكفالنور،جنودكمن

...القرنينلذيشيءكلمناللهآتاهاالتيللأسبابتفسيرذلكفييكون

...الدياربكريويقول

...الشمسمغربأتىحتىفانطلق

خطواتأولىأنكدتؤبالمنهجيةالموضوعهذاتعالجالتييخالتاركتبولكن

."بيريناحسن"قالهماذلكدليل...الشرقصوبكانتالحربيةالاسكندر

وأعد...م(.ق336-)935مقدونياكونملكأولفيليب"كان...

وأخضعهااليونانيةالدولوحاربالعصر.ذلكلجيوشقدوةيعتبرجيشاً

فيقتللكنه...إيرانضدللحربالاعدادفيذلكبعدشرعثم...لحكمه

العرشالاسكندرابنهوتولىم(.ق)336إيرانغزوعلالعزمفيهعقدالذيالوقت

لاوعددأجمعاْفوجدالشص!مغربأتىحتىفانطلق:301صر-سالق!سحع-بكريالديارالظر(ا

وعبادتهاللهإلىفدعاهمواحدهـكانفيجمعهمحتىبالظلمةفكابرهم"ناسك"وهماللهإلايحصيه

فدخلت،الظُفمةعليهمفأدخل،عهتولراالذينإلىفعمدعنهصدمنومنهمبهآمنمنفمنهم

والظلمةيقودهموانطلقعظماحنداًالمغربأهلمنفجند،دعوتهوفدخلواوبيوتهمأجوافهم

بهمفثعل"منسك9أتىحتىممىثم"بناسك"كشعلهبهمفضعل"هاويل"أتىحتىتسرقهم

قبلهافماكنهعلهبهمفكلعلتأويلفأتىاليرىالأرضصناحيةأخذثمنجدأمنهموجندبالاثنينكفعله

أمةلهقالتالمشرقيليمماالتركفتقطعيليمماكانفلماالأرصروسطيالتيالاممالىعمدثم

الهائم.أشباهخلقاالجليرهذينب!-إن:صالحة
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قاصداًعامينبعدفتوجهخيالاتمنوالدهبرأسيدوركانماتنفيذفيوشرعبعده

..."إيران

ودخل،.مق334عامربيعفيالدردنيلبوغازالاسكندر"عبر:يقولثم

حالياًيسمىكرانيك"نهرشاطىءعلىالأولىالمعركةوحدثت،الصغرىآسيا

...مرمرةبحرفييصب،الذي)كجاسو(

للاسكندرالأولىالمعركةأننلاحظلتركياطبيعيةخريطةأيإلىوبالنظر

نحو-الروايةهذهفيالأقلعلىينطلقلموأنه..."اليونان9بلادهشرقكانت

....الشمسمغرب

الحمئة؟العينالاسكندررأىهل

مغرببلغحتىسارا!برالاسكندرأن...التنزيلأنوارفيورد...

عينفيتغربوجدها،المطلعوكذاالمغربنحومنالعمارةمنتهىأي...الشمس

...وطينماءفيأيالحمأةفيهاصارتإذاأي...البئرحمأتمن)حارة(حمئة

رآها...فرآهاالمحيطساحلبلغلعله...بكريالدياريقولذلكوفي

...الماءغيربعدهمطمحفييكنلمإذكذلك

الجبليأوالبريالأفقفيتغربالشمسيرىالجبلأوالبرفيكانمنوكذلك

جرملأن...لماذا؟..عينإ.فيتغربالشمسجرمإننقولأنيجبلاولذا

وجدها:قالولذلكفلكها،عنتتزايلولاعينتسعهاأنمنأكبرالشمس

قوماًالعينتلكعندووجد...تغربكانتوتعالىسبحانهيقلولم...تغرب

لفظهماوطعامهم...والصيدالوحوشجلودلباسهم...الثيابمنعراةكفاراً

بالإرشادإليهميحسنأنوبينكفرهمعلىبالقتليعذبهمأنبيناللهفخيرهالبحر،

بلغإذاحتىفسارالمشرقإلىيوصلهطريقاًأي...سبباًأتبعثم،ال!ثراحوتعليم

معمورةمنأولاًالشمسعليهتطلعالذيالموضعاي...الشمسمطلع

اللباسمنستراًدونهامنلهمنجعللمقومعلىتطلعنظرهفيوجدها...الأرض

...الأبنيةبدلالسراديباتخذواوانهم...الأبنيةتمسكلاأرضهمفإنالبنيانأو

البناءفيهيستقرلامكانفيالحقعنعماةعراةكانواأنهمالليثأبووذكر
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اتجههلهو:المبحثهذافيعنهنبحثالذيولكن...جبلولاشجرفيهوليس

منمقدونيابلادهمنمبتدئاالاتجاهيكونانشرطعلىغرباًفتوحاتهفيالاسكندر

سلكهاالتيالمسالكاولهوغربأالاتجاهيكونأنآخرجانبومن....جانب

مرلانايقول..؟ذلكمنشيئاًالتاريخكتبفينجدفهل....ا!برالاسكندر

الشرقفيفتوحإنهاالاسكندر()يقصدفتوحهعنيقالإولاأزاد:الكلامأبو

حياتهيختاردونالمقدونيهذاإن...كلهاحياتهفيسدأيبنلموكذلك،والغرب

يسوغسببثمةليسهذاوفوق...القرنينذيواطوالأحوالبينشبهيوجدولا

)1(00.القرنينبذيتلقيبه

الأفتوحاتهفييتجهلم(الاسكندر)أيأنهيذكرالطبريجريرابنوالعلأمة

دارابعدمنملك:قال...عمدبنهشامعن"وحدثت...12ةفيقولالشرقنحو

علحكمهزمنالقرنينذوالتاجمرتدياْيبدووفيهالقديمةالمصريةالعملةعلىالاسكندرصورةتظهرلم()1

الاسكندربينللصلةتاكيدأوذلك...البطالمةعهدوإلاالعملةهذهتصكلموإنما...الاطلاق

...الميلادقبلالفرعونيةمصرفيآمونالالهوبين

....7ص،6صر...سابقمرجع-الطبريانظر/)2(

العراوْ()سهولالجزيرةبأرصلهفبنيتأسِ،ملكلمادارابنداراأن..ثامغيروذكر...ا

كلمنوشحنهاعمًرهاوأنه...")8(دارا..اليوءتسمىالتيوهي...دارانواوساهاواسعةمدينة

كان"امقدونيةتدعىاليونانِنللدةأهلمناليونانيالاسكندرابافيلفوصوانفيهاإليهيحتاجما

صنةكلفيإليهيحملهخراجعلىداراصالحقدوكان..إليهااجتازهااخرىبلادوعل،عليهاملكأ

منابؤإليهيحملهكانماداراإلىيحملفلم....الاسكندر:بعدهابنهفملكهلكفيلفوسوان

منإليهيحملابوهكانماحملتركهفيصيعهبسوءفبهورإليهوكتبداراعليهذلكفاسخط،الخراج

هو)نذلكإلىدعا.وماالخراجمنإليهيحملابؤكانماحبرإلىعادهووإنما....وكيرالخراج

وانهصبيأنهإليهكتبفماوأعلمهصمسممنوقفيزوكرةبصولجانإليهوبعث...والجهلالصِباإلآ

و(نه...بهيتلبسولاالملكيتقلدولاإليهبهمابعثاللذينوالكرةبالصولجانيلعبأنلهينهبفيإنما

فيبهيأتيهمنإليهبعثعليهواستعصىالملكوتعاطىذلكمنبهأمرهماعليقتصرلمإن

جوابفيالاسكندرإليهفكتبإليهبهبعثالذيالسمسمحبكعدةجنرد.عدةوأن...!!!!وثاق

من=اليهكتابهماذكرفيإلىنظرقدوأنكتب،مافهمقدأنذلككتابه

وذلكالمشتركفيقالجبلسفحفيوهي،صغيرةبلدةداراانأالبلدان"تقويمكتابهفيالفداءأبوذكر)8(

ودارا..ويقول..(والفراتدجلةبين)الجزيرةوهو:العرفيةالأقاليمسابع/عنوانتحت028ص

يااصبريوداراحرانبينلرحل!قلتولقد:بمْولهانعرارادالتيوهيماردينجبللحففيمدينة

اسمايضأوداراطبرستانجبالفيحصينةقلعةاسمايضأودارا:ويقول.حمارااطهزقيرحتىرحل

...عامربنيواد
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وقتلرعيتهفيالسيرةفاساءسنةعشرةأربعدارابنداراشير،اردإبن

الراحةوأحبواوسئموهمملكتهأهلملهوقد...الاسكندروغزاه...ساءهمرؤ

عرفوه)أيداراعورةفاطلعوهبالاسكندروأعلامهموجوههممنكثيرفلحق،منه

ببلادفالتقيا..(.تجمعاتهأماكنإلىالمسالكوأقصرجيوشهفيالضعفمواطن

تقعحيثالعربوشطوالفراتدجلةنههريبينالمحصورة)السهولالجزيرة

رجالاًانثم..سنةفاقتتلا...ودارا(الاسكندرمعاركبهادارتالتي"كوكامبل9

فأمر...الاسكندرإلىبراسهوتقربوا...فقتلوهبهوثبوادارااصحابمن

بنتروشنكابنتهوتزوج...ملكهعلىاجترأمنجزاءهذاوقال...بقتلهم

...إياهاواحترازه،الصولجانإلىالكرةالملقىلإلقاءبهتيمنوأنه....والكرةالصولجانإرساله=

نظرهوأن...الأرضمنخبرهإلىوبلادهملكهإلى"دارا9ملكمحتاروأنه....بالكرةالأرضوشبه

...والحرافةالمرارةعنوبعدهلدسمهوالكرةالصولجانإلىكنظرهإليهبهبعثالذيالسمسمإلى

إليهبهبعثماأنالجوابذلكفيوأعلمه....!!!خردلمنبصرةكتابهمعداراإلىوبعث

...فهبهوصفماكلوجنودهوأنوالقوةوالمرارةالحرافةفِىبعثالذيمثلذلكأنغير...قليل

وتاهب...الاسكندربةلمحاروتأهبجندهإليهجمع،الاسكندركتابجوابإدارا"إلىوصلفلما

اشدواقتتلاالفنتانفالتقىإليهفزحف،داراذلكوبل!...دارابلادنحووسار...الاسكندر

اهلمنكاناإكمايقال""داراحرسمنرجلانذلكرأىفلما"دارا"جندعلىالديرةوصارت،القتال

الاسكندر،عندالحظوةإياهبطعنهماوأرادا،مركبهمنفاردياهخلئمهمنداراطعنا...همزان

فسار،بثأنهفاخبر...!!!...يقتلولاأسرا"دارا"سريؤأنالاسكندرونادى،اليهوالوسيلة

وأخبرهرأسهعدجل!حتىدابتهعنالاسكندرلفنز،بنئمسهيجودفرآه،عندهوقفحتىالاسكندر

فاسعنمكلكبداماسلنيلهفثتال،رأيهعنيكنلمأصابهالذيوأن...!!!بقتلهقطيهملمأنه

وسماهمابىِفتكااللذينالرجلينمنلىتنتثتمأنإحداه!احاجتانإليكلِى:دارالهفقال...فيه

اللذينالرجلينبصلبوأمر،الحاجتينإلىفاحالهروشنكابنتىِتتروجأنوالأخرى...وبلادهما

أهلبعضزعمو...لهملكهوكان!دارابلادوتوسط!وشنكرفتزوج،انتهكامادارامنانتهكا

حاربه،الذيالأصغرداراأخرهوالأص!!داراحاربالذلَىهذاالاسكندرانالأولينبأخبارالعلم

إلىحملتوانها""هلايواسمهاوءالِملكابنهَوأ-كا،الاسكندرأهتزوجقدكانالأكبردارااباهوان

رايفاجتمع...منهالذلكأ!يحتاأنأص!.سهكهاوعرقهاريحهانتنوجدفلما،الاكبردارازوجها

بهافغسلت...لهافطبخت،()سندرلالنارسيةلهاا!يثتاشجرةعلىمداواتهافيالمعرفةأهل

بها،مالبقيةعنهانغسمهوانتهتكلهيذهبولم،اكتذلكمنكثيرأذلكفاذب..وبمائها.

واصمباسمهافسمته..أهلها.فيغلاماْفرلدت...منهعلقتوقدأهلهاإلىوردهاوعافها،

اصلفهذا...."سندروص!اهلايَنتنها:عهاأذهبتحتىبهاغسلتالتيالشجرة

تؤديالرومملوكوكانت،الأصغرداراابنهإلىالملكوصارا!بر،داراوهلك..الاسكندر.

الملكصارفلما،لأمهالاسكندرجدوالرملك"هلالىأبو"فهلكصنةكلفيا!برداراالىالخراج

منديهو-ئرديهتوْكنتالذفيبالخراجعليناأبطأتإنك:للعادةإليهالأصغر"داراابعثابنتهلابن

....بةبالمحارنابذناكوإلا....بالخراجإليافابعث،قبلككان
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السواد،بناحيةفهلك...الاسكندريةيريدوهوانصرفثمالهندوغزا...دارا

واجتمع،سنةعشرةأربعملكهوكان..ذهبمنتابوتفيالاسكندريةإلىفحمل

الاسكندرقبلوكانفارسملكوتفرقمتفرقاًالاسكندرقبلوكانالرومملك

..مجتمعاً.

نحوالاسكندرحملاتاتجاهعلىدليلاًيعتبرماذلكفيليسأنواعتقد

بالنسبةالغربفيليستوالاسكندريةالاسكندريةكانمقصدهلأن..الغرب

...عندهاتغربالشمسأنذكرالتيالحارةالعيونبجوارهاوليس....لبلاده

نحوالأسكندراتجاهعدمعلىيدلماأيضاًالطبريذكرهاأخرىروايةففي

....يقولذلكوفي...الشرقبلادفيوفتحهغزوهجلكانو)نماالغرب

الأتاوة،داراإلىيؤديكانا!بردارأيامٍفيالرومملكانبعضهمذكر

بعضغزاإنهفيقال،ومكروقوة،حزمذارجلاوكان،الاسكندرالرومومَلَكَفهلك

الأصغر،داراعلىفنشز،القوةنفسهمنلذلكوآنس،بهفظفر،المغربملوك

كتباًإليهوكتبلذلكدارافحمي...الخراجمنيحملهأبوهكانماحملمنوامتنع

فيوالتقيااحتشداوقدصاحبهإلىمنهماواحدكلوسار،بينهماماففسر،عنيفة

...والرسائلالكتببينهماواختلف...الحد

"دارا"فاستشار...الموادعةإلىودعاه)دارا"محاربةمنالاسكندروَوَجلَ

الحدفياختلفواوقد...عليهقلوبهملفسادالحربلهفزينوا..أمرهفيأصحابه

الخزريليمماخراسانبناحيةكانالتقاءهماأنبعضهمفذكر...التقائهماوموضع

ا!برالاسكندربلدلمقدونيابالنسبةالشرقاتجاهفيالمسلكوهذاقزوينبحر)اي

...(المقدوني

)1(..السلاحاليهماخلصحتىشديداًقتالاًواقتتلا

التيالجملةفيإلاإطلاقاًالمغربنحوالاسكندراتجاهإلىتشيرلاوالرواية

....أالمغربملوكبعضغزاإنه"يقالتقول

،-الصفوفتخرقحتىاليومذلكحملفارسأهلمنرجلاإناويقال..سابقمرجع-الطبريانظر()1
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ولا...صدقهولاالتاريخيالحدثحيثياتتحمللاذاتهاحدفيوهي

...وصفهشموليات

.:تقولأيضاًللطبريروايةعلىينطبققلناهماونفس

....فيلسوفابنهوالاسكندرأنالأنسابأهلمنوكثيرالروميقول"

بنهرمسبنمصريمابنويقال...مطريوسبنبيلبوسابنهويقولوبعضهم

بنسرجونبنثوبةبنيافثبنيونانبنليطيبنروميبنميطونبنهردس

بناسحاقبنالعيصيبناليغزبنالأصفربنروميبنتوفيلبننرفطبنرومية

..ث!الرحمنخليلابراهيم

الخليلزمنفيكانإنهالاسكندرعنقيلمايصدقفكيف...،

الكعبهَ؟حولمعهطافوإنهابراهيم

...أيضأالطبريويقول...

العراقفَمَلَكَ...مُلْكهإلىدارامُلْكدارامهلكبعدالاسكندرجمع"

فرسانمنهذاوقال...فعلهمنتعجبوإنهمنهاعليهخيفبالسيفضربةالاسكندروضرب

منرجلانحرسهووكانأصحابهضغائنداراعلىوتحركت..شدتهمءتوصهكانتالذينفارس

ثم..إياهطعنهمامنمنيتهفكانتطعناهحتىالدارا"الحيلةوالتمساالاسكندرفراسلاهمزانأهل

داراإلىانتهىفلما..أصحابهفيركبالاسكندرإىالخبروانتهىالصيحةوقعتلماإنهفقيلهربا

وغدر...مأمنكمناتيتلهوقالعليهوبعَىحجرهفيراسهووضعفكلمه...بنفسهيجودوجده

...بيتاالقرابةعلىالمحافظةعلىفإنيحوائجكفسلنيوحيدأاعدائكبينوصرت،ثقاتكبك

وأنقدرهاويعظمحقهالهاويرعى""روشنكابنتهيتزوجاندارافساله...أصابهلماالجزعواظهر

...الجزاءيطلبانداراعلىوثبااللذانالرجلاناتاهثمذلكإلىالاسكندرفأجابه...بثارهيطلب

وغشْافلمَلِكِهِعلىاجترأمنجزاءوهذا...عليهماينادىوان...وصلبهما،رقابهمابفربفامر

...بلده

ذلكنقلأن"جدوحكمةونجومعلوممنفارسلأهلكانتوعلوماْكتبأحملالاسكندرانويقال

وبنودارابنأشكالذكورالولدمنولهقتلدارا"9أنبعضهموزعم...الروميةإلىثمالسريايخةالى

الأتاوةانبعضهموذكر،سنةعشرةبعاردارامفكوكان...روشنكالبناتمنولهشيروارددارا

إليهبعثالاسكندرملك،فلماذهببيضاْمنكانتالفرسملوكالىديهايؤالاسكندرابوكانالتي

البيضذلكتبيضكانتالتيالدجاجةتلكذبحتقدأنيإليهفبعث،الحراجذلكيطلبدارا

...دارا"9بن"دارا"بعدالاسكندرملكثم...بالحربفأذنلحمهاواكلت

-*-
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ألفألفقيلفيمافوجدهم"دارا"هلاكبعدجندهوعَرَضَومصروالشاموالروم

...ألفثمانمائةجندهمنمنهم(جندي000.004.1)رجلألفوأربعمائة

...."ألفستمائةداراجندومن

ماخلافورزقنا"دارا9مناللهأناكقدصيرهعلىجلسيومقالأنهوذكر

النيرانوبيوتوالحصونالمدنمنالفرسبلادفيكانماهدموأنه،بهيتوعدناكان

أدارا"مملكةعلىواستعمل"دارا"ودواوينكتبهموأحرق...الهرابذةوقتل

سارثم،مدينتهاوفتح،ملكهافقتلالهندأرضإلىقدماًوسارأصحابهمنرجالاً

...الهندبارضكصنيعهبهافصنعالصينالىمنها

مماالظلماتودخل...والصينالتبتوملك:..الأرضينعامةلهودانت

عينيطلبرجلاربعمائةفيوذلك،جنوبيهوالشمسالشماليالقطبيلي

ملوكوملك...العراقإلىخرجثم...يوماًعشرئمانيةفيهافسار...الخلد

قولفي)سنةوثلاثينستاًعمرهوكانبشهرزورطريقةفيومات،الطوائف

.0)1(0(بعضهم

...بالاسكندريةأمهإلىوحمُلَ

مغربإلىالاسكندراتجاهعدمعلىتدلالروايةوتلك..،.

إلىالتوصليمكنالسابقالعرضومن...الإطلاوَعلى....الشمسى

الآتي:

الاسكندرأنالعلميةالتاريخيةوالتحليلات...الرواياتكلعلىيغلب8

يتوقفلمأنهذلكعلىويبنى...الإطلاقعلىالشمسمغربنحويتجهلما!بر

عرةأربعكانالاسكندرئلْكأن-الطبرىِعنوردماحدعلى-تزعمفإنهاالفرسأما000)1(

أولفيكان"دارا"قتلأنويزعمونوأشهرأسنةعثرةثلاثكانذلكأنتزعموالنصارى...سنة

كلهاوسماهامدينةعرةاثتافبنيىَ..مدنببناءأمرإنهوقيل...ملكهمنالالثةالسنة

مدائنوثلاث...الجنةمثالعلىنجيت)جي(،لهايقالبأصبهانمدينةمنها...اسكندرية

بنتوشنكلرمدينةبابلبارصلأوبنى...سمرقندومدينة-ومرومدينة-هراةمدينةمنهنبخراسان

ماتولما...غيرهااخَرومدنأللفرسمدينةهيلاقوسبلادفياليونانبأرضوبنى...دارا

...فابىروصيالاسكندرابنهعلىبعدهمنالملكعُرِضَ،الاسكندر
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صوبدائماًاتجاههكانوانما.أشداءقوممنهابالقربيعيشحمئةعينعند

...الشرق

إيرانراجعاًالىوقفلأبي!"ضهرعندتوقفأنهتذكرالروايات"بعض

.بلوجستانطريقسالكاً

بناءعلىملكهابهواستعانوالصينالتبتفتحأنهتذكرالرواياتوبعض"

...العظيمالصينسور

تغربالشمسأنالقرنينذووجدالتيالحاميةالينعن!شيءيرد"لم

.....عندها
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الثاك:المبحث،

للهدىالعاصينمعوعنيفأ...القومهؤلاءمنآمنمنمعرحيماكانوهل8

...؟والدين

صالحاً؟عبداًذاتهحدفيهوكانوهل8

...؟ذلكعلىالأدلةوما!ه

للهدىالعاصينمعوعنيفاًالقومهؤلاءمنآمنمنمعرحيماًكان-هل

والدين؟

منفالرحمةمتواضعاًأيضاًيكونأنالرحيمالإنسانصفاتمنأنشكلا

منفرةمثقالقلوبهمفييتركونلاوالصالحون...الصالحينالعبادصفات

...كبر

المقدوني؟ا!برالاسكندرفيذلكنجدفهل

شرعإيرانعاصمةعلالاستيلاءلهتمْأنبعدالاسكندرأنرخونالمؤيذكر

أمورفييتشاوركانأنهذلك...ذلكقبلعليهكانلمامغايرةسياسةانتهاجفي

والقادةوالمفكرينالحكماءمنمشكلاًكانالذيللشورىمجلسمعالدولة

...المحنكين

النمطهذاعلىالسيرمواصلةيستطعلمالاسكندرأن)لاّ...

...الملكيالبلاطبروتوكولاتفيالشرقطريقةاتخاذوآثر...اللاديمقراطي

طبقاًالملكيةالتشريفاتأثناءالوقوفعلىوالمقدونييناليونانيينأجبرذلكعلىوبناء

معمحادثتهمأثناءالأرضإلىأرجلهمبإحدىالركوعإلىواضطرواالإيرانيةللعادة

.)1(..الاسكندر

.167ص-سابقمرجع-بيريناحسنانظر()1
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ض*!:-لأ6*ي!!7

فيسكأ؟!!

7\**!ئئ!!ل!ش

ح!!و

للاصكندريونزالبرالتمثالهذابجوارورد

...اء!لةهذ.

نأفعليكفييوسياأنتأما...ملكى"الأرض

التيالكلماتهذه..."ليمبوسأوبجبلتقنع

تماثيلمنبوضوخزتبروالنطرسةالقحةعنتنم

إليا.وصلتالتىالاسكندر

المشهوريقيالإغرالنحاتصغمنوالتمثال

موجودوهوايلاد،قيالرابعنالقروليسبوس

وكانو-فرنسا-يسبباراللوفرمتحففىالآن

رعاً.يد.ممكاًالاسكندريصورالأصل

.الرأسمائلفيهيبدوالاكبرللاسكندرتمال

التمثالزويبرالماءاإلىتتطلعانوفي.

الاْ!كل!رإلىالتقالدتنسبهاالتيالخصاض

لافوتوتيك.ف.د.ى.أتصوير.الك!بق

.أاللوترمتحف-ي!بار-جاليمار
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سخطهمعنتعبيراً...مرتينعليهالجماهيرثارتأنالنتيجةوكانت

الاسكندروأعدم...بالقمعثورتهموقوبلتذلكعنرضاهموعدموضعتهم

...المقربينمرافقيهمنعدداً

بارمينيون)+هأ،اء*3!!(قائدبن"فيلوناسأأعدمواالذينبينوكان

كرانيكحربفينجاهالذيكلبيتالحميمصديقهوكذلك...الشهيرالاسكندر

...وقتلهنفسهبارمينيونعلىبالقبضامرإنهبل...حياتهوأنقذ

الصالح؟العبدصفاتهذههل

الامبراطوريةعرشعلىجلسيومالاسكندرأنالطبريجريرابنويروي

بتدميرأمركماالأخمينيينآثارلازالةعامرةمدنمنبالبلادكانمابهدمأمرالايرانية

كتبهموأحرقالهرابذةقتلكما...(المعابد)النيرانوبيوتالفارسيةالحصون

..."داراأودواوين

اقتحامفينجحأنبعدالاسكندرأنالع!ثرينالقرنمعارفدائرةفيوجاء

سبعجثتهتجربأنأمر"بيتيسأبطلهامنعنيدةمقاومةبعد(غزة)مدينةأسوار

....اليونانيالقائد"أشيل"ذلكفيمقلداًالمدينةحولمرات

شرقاًالفرسامبراطوريةإلىالزحفقبلالاسكندرأن...أيضاًفيهاوجاء

عنيفقتالبعد")1(طيبة"فتحوحين...الثائرةاليونانبلادإخضاعفينجح

...منهمآلافستةوذبحألفاًثلاثين(مثلهيونانيونوهم)اهلهامنوباعهدمها

فيالاَلهةيستخيرأنأراد(شرقاً)العظمىللفتوحاتسفرهقبلأنهويحكى

...المعبدمنالاستخارةمحلإلىالصعودرفضالقسولكن..."دلف9معبد

إلىتثيرم(.ق0018-0002)عثرةالانيةالسلالةمن""طيبةملركعهدفيمصريةكتاباتعلىعثر()1

أي)هانبو(شعوبذكرفيهاجاءممريةكتابةأقدءأنكما..للفراعةحليفةوتعتبرهاالبحرشعوب

أنفسهمواليونانيون..ء.ق0003حواليأيالثالةالسلالةعهدإلىترجعبالمياهالمحاطةالشعرب

يقرلالذي(قدموس)إلى(الفرعونيةممر)طيبةغرارعلىباليونانطيبةمدينةتاشسينسبون

إنهبعضهميقولالذيوب!""سقرإلىتأشسهاينسبرن"ننهسهاأثيناإنبل...مصريإنهبعضهم

.85-صسابقمرجع-عيادمحمد..انظر..ا.ق1533شةحوالي"ساي!"منجاءمصري
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يا:واستكانةبوهنالقسلهفقال...بعنفجذبهأنإلاَالاسكندرمنكانفما

....تُقَاوَملاإنكبني

محباًمغروراًكانالاسكندرأنالعشرينالقرنمعارفدائرةفيوردكما

لمعلوماته(أرسطو)أستاذهنشرمنيمتعضكانأنهذلك...بالشرفللاسشار

...الشعبمنطالبيهاجميعبينالمعرفةكتبوإذاعةوالغوغاءالعوامبين

أناعتبارعلىإعتراض...العشرينالقرنمعارفدائرةفيجاءكما

أيامهآخرفيقلبهفسدالاسكندرلأنالقرآنفيذكرالذيالقرنينذوهوالاسكندر

يصادفهإلهكليعبدكانأنهمنثبتمامعبلأمامهوالسجودعبادتهإلىدعاحتى

...والضحاياالقرابينلهويقرب

أوحكيماكانالاسكندربأنيصرحلمالقرآنأنالمصدربنفسأيضاًجاءكما

...الأرضفيلهمكن-أنهالاسكندروليس-القرنينذيعنقالهماوكلصالحاً

تعالىقولهعلىيدللاكماصلاحهعلىيدللا"القرنينياذاقلنا):تعالىوقوله

صلاخعلى...الآية"بيوتاًالجبالمناتخذيأنالنحلإلىربكوأوحى9

...نبوتهاأوالنحل

اصغىالأكبرالاسكندرأنمنالغربيونرواهما...حقاًلهسفيؤومما

والهنودالفرسأملاكلهضمتالتيالشرقفيانتصاراتهعقبوالدساسينللوشاة

الفيلسوفتلميذوكونهوعلمهفضلهيمنعهولم...والتبتالصينملكويقال

كانواالذينالمقدونيينقومهعنورثهاالتيميولهمعينساقأنمن(أرسطو)الأكبر

..."فيلوتاس9أصدقائهبأصدقفاوقع)1(.00متوحشيننصفالحينذلكإلى

باليونانالجنوبومنبميزيهالثمالمنمرسومةحدودهاركانت،البلفنجزيرةشبهفيمقدولاتقع()1

(11طا"3اس!)ايلليريبإقليمالغربومنتراقيابإقليمالثرقومنالمتوسط()البحرالجزائروبحر

وهمإليهانزحوامتىنعلملاالتيالهندوأوروبيةالشعوبمنقسمجنسينمنيتألفرنسكاكاوكان

منكانالثانيوالقسمالجباليسكنونوكانوا،اليونانيينمنحضارةوأقلمتوحثينشبهقساة

وبمرور...المتوسطالبحرشواطىءعلىويقيمونالسهوليسكنونوكانواتحفرا(كثروهماليونانيين

إذ-وخارجهاالمملكةهذهفياليونانيةالحضارةوانتثرت....واحدشعبيالجنسانانصهرالزمن

-8!-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يومذاتعنهقالالذيبارمينيونصديقهبقتلهوجبروتهووحشيتهظلمهعنوكشف

ضعةعلىويدل...أيضاًالاسكندر(بارمينيونأي)إنهالفرسملك"دارا"لأم

العبدصفةعنبعداًويكفي...واللهوالملذاتفيإنهماكهأيامهآخرفينفسه

بالندماننفسهوأحاط...الشرقفيالملكيالنمطعلىسرايالنفسهأنشاانهالصالح

منكلوقابل...بلادهأعداءمنخاصاًحرساًلنفسهواتخذ...الخلاعةوأهل

...الوحشيالتعذيبأنواعوأفظعبالقتلالمقدونيينمننواياهفيشك

متاهاتفيالعشرينالقرنمعارفدائرةتذكركما-الاسكندرتغلغللقدبل

فتحوحدهبسيفهوأنهوحدهوالنهيوالأمرالملكصاحبأنهادعىحتىالغلو

الرؤوستنحنيوحدهفلهولذا...بالتيجانوأطاحالملوكوأذلالامبراطوريات

العبادةالجميعوعلى...بالسيطرةالمنفردوحدهوهو..."جوبتير9الالهابنلأنه

!!!!...والخشوع

شضكماالمتوسطالأبيضالبحرضواطىءعلى-اليوناننحن-انثرنالقد001.أفلاطونيقول-

...الغدير"ضفافعلىالضفادع

ولمرجلاْيعدلاعدوهيقتللممنانحتىبالخرنةوعاداتهممقدونيااهاليأخلاقاتصفتوتد

...أقرانهبينالجلوصباستطاعتهيكن

كذلك:وانظر...131ص.سابقمرجع-بيريناحسنانظر:-

بدرانعمدترجمة...3جى2بر،\بر"اليوناناحياة:الثانيالمجلد-الحضارةقصة:رورايتويل-

.5391-القاهرةوالثر-والترجمةالتأليفلجنة-عمودنجيبزكيوالدكتور

.5891الفاهرةالعربيةالنهضة-اليونانييخالتار-علياحمداللطيفعبد.د:وكذلك-

0،1"ى5(.!ه-ء،ء(01،ة).حعح،ح.*ح"كم7ر-ا!ا.6391.....:لكوكذ-

الونانىالتاريخأدوارعليهتعاقتالذىالم!را"إن18ء.ْ.الونانلضتار-عياد.د:وكذلك-
-.ءخصجر--!

واصتقروااليونانيونإليهاهاجركثيرةبلادايشملكانبل...اليونانجزيرةشبهعلىيقتصرلم

لبلادمتمماْجزءأدوماًلفتؤالمجاورةالصنرىآسياوشواطىءإيجةبحرجزركانتوقد...فيها

وصقليةإيطاليةجنوبيفيالمستعمراتأسسواكما..يخهمتارمبدأمنذاليونانيونسكنهاوقداليونان

إصبانياوفرنسافيثملانفيالأسودوالبحرمرمرةبحرثواطىءعلىثماليلمصبوعندبرقةوفي

اليونانيالعالممنصغيرجزءسوىتكنلمنفسهااليونانجزيرةشبهفإنوهكذا..الغربفي

...القديم

العربي.البيانلجنة-الحشابالمحسنعبدترجمة-"أثيا"فياليونانيةالعامةالحياة:زيمرنالفريد:انظر-

لكا..يا!لم،-أ5أ"0،3.،-ا،5حء3حءح!طهول04ول.1591:وكذلك-

طهـ.حء؟!ا،،3+إ.ول3،،0،2.14أي!..،513034!11!2!3!15914:وكذلك-

لىحء35+.دلا+!!ط"!.أ"ء"ه!ولاتا!هح!3"لمآه6ا،ءدلاها!4لكوكذ-

ل!حول2"هع،5591.
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هذهعليهتشتملمابكل""ليوخارسالشهيرالاغريقىالئنانعملمنالاسكندر،رأس

علىتسيطركاترغباتعنيعبرشهوانىوفم...الأسدوةفريشبهتش!ِمنالرأس

الذكاءاتبلمحاتنطقوالصورة-الأوروبيةال!خبمنكثيركماتحكي-بيدالعرالملك

...الاسكندربهااشتهرالتىالثديد

.وبولالاكرمتحنىقالانحتىمحتوظةأسروالر

-/\5-
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يخ:التارشهادة

...."هيلينسانت"بجزيرةمنفاهفيوهوبونابرتنابليونكفوقد

الاَتي:ترجمتهماأيامهآخرفيالاسكندرأخلاقفسادعنبالفرنسيةمذكراتهضمن

ولكنالأرضيةالكرةمنقارةالرجالمنقليلةبشرذمةفتحقدالاسكندرإن"

سائراًكانولكنه...لا..؟الثورانأوالاندفاعقبيلمنمنهذلككانهل

جمعقدفالاسكندر..ورزانةبعقلوقادها،بجسارةمشروعاتهفنفذدقيقبحسبان

...العظيموالمشرعالخطيروالسياسيالكبيرالجنديبيننفسهفي

المجدذروةبلوغهبعدأنهلهسفيؤمماولكن:مستدركاًنابليونويستطرد

وانتهى...)تراجان(بروحبدافرأيناه...قلبهوفسد...رأسهتحولت،والفوز

...()هيليوجابالواخلاق...(نيرون)بقلب

ثم،فاضلاًبداملكالاسكندرأنعلىيجمعونالغربعلماءويكاد

للأسبابالصوابهوالرأيهذاكانوربما...النعمةوأبطرتهالعظمةأطغته

الآتية:

أعرفالرجلوأهل...منهمهوبل..إليهمقريبأكانالاسكندرأن-

برلين-مكتباتفيإلاتوجدلاسيرتهتناولتالتيالمخطوطاتجميعأنكما...بأمره

الدراسةكانتولذا...الخ...فيينا-نيويورك-لندن-روما-مدريد-باريس

يأمنالتاريخيةالحقائقإلىوأقربالغربعندوأعمقاشملالاسكندرعنالمقارنة

...السمروحكاياتالعوامبثرثرةاختلطتأخرىورواياتأساطير

وتطهيرالاسكندرسيرةتمحيصعلىالناسأحرصهمالأوروبيينأن-

طيثهلمحوسبيلاوجدواقدكانواولو...الأوروبيالعنصرعظمةيمثللأنهسمعته

...توانوالماذكراهوتعطيروسيئاته

عنالأخبارهذهيتلقونكانوا-الغربيينغيرمن-الآخرينرخينالمؤأن-

يكنولم...مبكرةزمنيةحقبفيبهماحتكواالذيناليونانيينأفواهمنالاسكندر

فيويلتزموا...نقدهفيويعتدلواتاريخهيمحصواحتىمهماًلديهمالاسكندرأمر

...سيرته.تسجيل
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فيهوأعملوا...الأصليةمصادرهعنكتبوهمانقلوافقدالأوروبيون-أما

دونالتاريخيةالحقيقةتوخيفيورغبةحيادفيالصارمالعلميالنقدمعاول

...غيرها

تدعوالتيالدينيةالسابقينآثاراحرققدوهوصالحاًالعبديكونوهل...

معوالخصبالعمرانونشرالإنسانوتقوية...الرذيلةونبذالخيروسيادةالمحبةإلى

الكتاب-إالونداد"احرقالاسكندرأنعلىتدلالوثائقإن؟الفضيلةانتشار

"برسفيللأخمينيينالملكيالقصرأحرقحينوذلك-الفرسعندالمقدس

بلادهم،إلىمعهماليونانوأخذهاالحريقمننجتنسخةأنغير..!.بوليس

جلودمنجلدا0002علىيشتملكانالكاملالنصأنالعربمؤرخوويروي

القديمالفارسىالدينيالتراثكتبمعظمأيضاًالحادثةتلكفيوأحرقت...البقر

قليلةمتفرقةأجزاءالأمنهايثىءعلىيحصلأنلأيبعدالباحثالمرءيستطيعولا

...")1(البندهشو"!الدنكرد"مئل

كشفالتيالملكيةالمدينةومجموعة"سوسه!قصرفيالأثريةالبحوثوتشير

لتكون(بوليسبرسأي)شيدهاانبعد"دارا"أن"بوليسبرس"فيعنها

فينادراًالأمنهايظهرالملكيعدولم"سوسه"لمصلحةخلفاؤهعنهاتخلىلهعاصمة

...الرسميةالاحتفالات

فيأخرىمدينةأيمنأكثرالأخمينيةللملكيةرمزاً"بوليسبرس"وبقيت

بحرقهافأمرالاسكندرضيقأثارماذلكولعل...الفارسيةالامبراطوريةسائر

إ)2(!!!..اليونانبلادفيبالتخريبقامواممنللثأرأخذاً

الوحشيةبهبلغتالاسكندر)3"أنالعشرينالقرنمعارفدائرةفيوردوتد

لهمهينةخالهابكلمةفاهلأنهبيدهوقتله"كايتوس"أصدقائهبأصدقالإيقاعحد

...القديمةواليونانالثرق:اجىالعامالحضاراتيختار:أوبوايهجانين،)يمارأندريهانظر(1)

!فى(+!ا"ح11:"+ء4حأ313،ول74ءأا؟أ"-)أ!4ار.!فى"لمار،+أفى:لكوكذ-

)1،،،)كاحكابة؟ل!هاأول*ول!ول4ولفى9لم3أ4+"احأ9أ)،ول(591ؤ):لكوكذ-

القاهرة/مصرمكتبة/القديموالثرقمم!رحضارة:وآخرونبكرأبوالمنعمعبد.د:-وكدلك

بعدها.وما474صالقاهرة/المعارفدار/القديمالأدنىوالثرقمصر/ميخائيلنجيب.دانظر()2

032.ص:316ص-صابقمرجع-وجديفريدعمد:انظر)3(
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نأأبىلأنه"كاللستين"الفيلسوفأعدمكما...فخمةمأدبةوسطفيسكرانوهو

الشاذةالأعمالوهذه...!!!...ملوكهمأمامالشرقيينطريقةعلىأمامهيركع

غلالةوراءالعوامعنمستورةكانتالاسكندرملامحتحددالتيوالوحشية

...والانتصاراتالشهرةوأضواءالبطولات

لمحاتمنالاسكندرلسيرةالتاريخيالتحليليخلوفلاذلكورغم"

مشرقة:

الشهرستاني:قال"

قوادهبعضإليهفقام...أثيناأهلمنرجل(للاسكندرالهأغلظ...

إلىارفعهولكندناءتهإلىتنحطلا...دعهالاسكندرلهفقال...بالواجبليقابله

...شرفك

نتصورأنيمكن"طاليسأرسطو"أستاذهمنالاسكندرإلىرسالةخلالومن

...شخصيتهملامحلناتحددأنويمكنالعظيمالقائدهذاعليهاربيالتيالطريقة

...يقولإليهأرسطوكتب

كلوامزج،معهغفلةلاوريث،فيهحدةلابداربينسياستكفياجمع"

وعدكوحين،بصورتهلكيتميزحتى،ضدهعنوعزةقوةتزدادحتىبشكلهشىء

عبدفان،للحقعبداًوكن،زينفانهبالعفووعيدكوشب،شينفانهالخلفمن

وضعالاحسانومن..الخلقجميعإلىالاحسانشيمتكولتكن..حر.الحق

...بهمأنكولأصحابك...منهمأنكلأهلكواظهر..موضعهاالإساءة

"..لهمأنكولرعيتك

وردما...الساميةالمبادىءهذهمنالاسكندراستفادة)مكانيةويدعم،

تربيةعلأشرفالشهيرالفيلسوفأرسطوأنوملخصه...المعارفبدائرة

الملكوالدهمنرسالةعلىبناءعشرةالثالثةفيصارحينسليمةتربيةالاسكندر

...فيهالهيقولارسطوإلىفيليب
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)1(غلامليوليقدأنأخبرك...عليكسلام،ارسطوإلىفييبمنأ

...منحنيه"أنعلىأشكرهممماأكثرأرسطوزمانفيأوجدوهأنالآلهةفأشكر

المعلموهوالاسكندرتربيةعلى"ارسطوأإشرافمننتأكدأنويكفي...

)2(..رفيعاًناًش!أوالأخلاقالانسانيةالمعارفكلمنأصابقدأنهلندرك...الأول

:الاسكندرقصةفيمتناقضات

...عنهيروىومما.

أموقعت....م.ق333سنةالسوسسهلفي"دارا"علىانتصرحين

علىبالموافقةالكبيرالفاتحهذافتلطف...أسرهفيوابنتاهوامراته"دارا"

ظهرتوقد..م.ق356سنةابلاسة"بمدينةولدالمقدونيفيليبابنالاشكندر(نمعروف(1)

مرجع-وجديفريدعمد:انظر...أظافرهنعومةمنذفيهالملكيةئلوالثماوالبطولةالفتوةعلامات

حين،أفتحهابلاداًلييتركلمابيإن"..قالصغيروهوانهعنهروي)..311ص!-سابق

إلىتدخلالاَصغيروهولهقيلولما..ابيهحظمنكانتالتيالمتواليةالباهرةبالانتصاراتسمع

منملوكاًهناكوجدتلو...نعم:فأجابهم..؟الاولمبيةالالعابفيالجائزةلنيلالمسابقة

التيرياضتهوكانت..مقداماًيئاْجرصادقاً..!!!هيْنأفكاناخلاقهأما...المناظرين

المدعويوماًالحصانعرض...:عنهيرويمماوالقبضكالصيد:منهاالاق..يفضلها

وكباراليونانتادةعليهفتعاقب..لرائضتلينلاالتيالعنيدةالخيولمنوكانأبيهعلى(بوسيفال)

العشرينبلغقدسنهيكنولم..والدهبجانبالإسكندروكان..ركوبهعلىايجرؤفلمالضباط

كيفالعظامالضباطلاءهؤمناضحك:تال..؟تضحكمم؟ابوهفاله..فضحك..بعد

تستطيعفهل..منهمأمدريكونأنيجبعليهميضحكالذيإن:أبوهلهفقال..حصانيغلبهم

صهوتهامتطاءإلىوسارع..نعم:قال..؟الركوبغطارفةاعجزوقدالحصانهذارياضة

محالةلاهالكانهمعهومنأبوهفظن،الأنظارعنغابحتى،وجههعلىالحصانبهفهامووخزه

إلىوضمه..والدهفبكى..وتروضذلْوقد،عرقاًيتصببوالحصاناقبلقدبالاسكندروإذا

!!!تسعكلامقدونياف!ن..اوسعملكعنفابحثاذببنيياوقال،صدره

ولكنه..الملكالقرنينذوهوالروميالاشكندر(والنحلالملل):كتابهفِىالشهرستانيكتب!2(

مندثرةالثالثةالسنةومولدهوكانالملكيخلبوسإبنهوبل..الكريمالقرآنوالمذكورلير

خسرعندهفاقام"اينياسابمدينةالمقيمالحكيمأرسطوطالي!ا"إلىأبوهسفمهالأكبر!دارا9ملك

سائرينلهلمماالفلسفةمنونالالمبالخأحسننالحتى...والأدبالحكمة:منهيتعلمسنين

....تلامذته
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أصدقائه:أصدقمعكانا!ساتالاميراتأقبلتوحين..زيارتهن

القائد"أفيستيون"داراأم"يجامبيسسيز)الأميرةفبدأت.."أفيستيون9

خطأهاعلمتفلما..ملابسهولألأشكلهلفخامةالملكهوأنهظانة،بالسلام

قائلاً:بلطفبيديهفرفعها،الاسكندرأرجلعلىأكئت

..."أيضاًهوالاسكندربجانبيالذيهذافان..تغلطيلمأماهياإنك"

الاسكندرقتلوبينذلكبيننطابقكيفندريلسنانحنوالحقيقة...

..هذالصديقه

البعثفيواعتقاده...التوحيدمناقترابه...أيضاًعنهيروىومما"

أملاكعلىانتصاراتهبعدالصغرىآسيامنالاسكندراندفعحين...والحساب

ودخل"أورشليم01.زار...وغزةصوروفتح...الشامنحو-هناكالفرس

يستغربولا-ييهيوهو-خاشعاًا!برقسيسهاأماموخضع...معبدها

الآلهةلكلالعبادةواجباتأذىأنهعنهيعرفونفهم-الاسكندرمنذلكالمؤرخون

الآلهةهذهكلأنيعتقدكانبهوكأني،افتتحهاالتيالبلادفيصادفهاالتي

فياختلفتوإنالمطلقةللحقيقةتعودكلها...حقائقهافيواحدة...واحدة

...أسمائها

علىالفرسسواحلسائرامتلاكلهتمحينالاسكندرأنالمؤرخونويذكر4

فيدارامعالأمرلحسمشرقاًالتوجهقبلحريصاًكان...المتوسطالأبيضالبحر

لهتموقد...مصرفيآمونمعبدزيارةعلى،..مق333سنةالسوسسهل

بالنصرلهودعوا،حافلاًاستقبالاًالدينورجالالكهنةاستقبلهحيث...ذلك

...والظفر

خاطبهالسوسسهلفي"دارا"معالمعركةموعداقتربحينأنهيبوالغر،

لو0009(بارمينيون)قائدهلهفقال...الاسكندرفرفضالصلحفي"دارا9

الصلحعليهعرضقد"دارا"وكان-..."الاقتراحهذالقبلتالاسكندركنت

يكونأنعلىابنتهيزوجهوأن...الذهبمنوزنةآلافعشرةيعطيهأنمقابل

فأجاب-للاسكندرعنهمتنازلفهوغربههوماوكل"لدارا"باقياًالفراتنهرشرق

..."بارمينيونكنتلوأقبلهكنتايضاًوأنا":"بارمينيونأعلىالاسكندر
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علىوصمم...سهلآنصرآياخذأنيريدلاكانالاسكندرأنويبدو...

التقياولما..."الطبري"قالهما...القدامىالمؤرخونيرويهومما،الحرب

وهوإليهفنزلصريعاًالاسكندرفلحقهالموقعةفيدارا،داراصاحباطعنللحرب

إنما:لهقالثمحجرهفيرأسهووضع...!!!وجههعنالترابفمسحرمئبآخر

وملكالأحراروحرالأشرافشريفيا،بكأرغبكنتولقد..حاجباكقتلك

ابنتهيتزوجأندارافأوصاه..أحببتبمافأوصني...المصرعهذاعنالملوك

عليهميوليولا...فارسأحرارويستبقي،لنفسهويتخذها"روشنك"

...غيرهم

...وصيتهالاسكندرفقبل

إلاتقاليدهامنيلغِولمٍ...العظيمةالمملكةهذهتنظيمفيذلكبعدوأخذ

فيوالقلاعالحصونمقيما....وأخلاقهالعقائدهامحترماًوكان...الضارالوحشي

...إخلاصهافيالمشكوكالبلاد

بهتحكملممشروعإلىرمىأنهالعشرينالقرنمعارفدائرةوتذكر،

..والمغلوبينالغالبينبينوالاخاءالتاليفوهوألا...الحينذلكفيالفلسفة

ذلكفيوبدأ...والمعاملاتوالمنازع...والأخلاقالدينفيبينهموالتوحيد

...بالفارسياتالتاهلعلىجنودهوشجع"داراأبنتتزوجفقد...بنفسه

والجيش،والادارةالحكمشئونفيووظف...الجوائزذلكعلىيعطيهموكان

...(الفارسيينو)(الميديين)منوطنيين

...وتعظيماإجلالاًلهيسجدواأنتشاورواالحكماءأنيروىومما"

...؟الكلبارىءلغيرأسجود:الاسكندرفقال

!!!..الفضائلبهجةكساهمندونمنالسجودلهيحقوهل

إليهتعزوفانها"..الأوروبيةالمصادرعنترجملمامناقضبالطبعوهذا...

لقدبل...الشرقيينالملوكطريقةعلى-آنفاذكرناكما-لهبالسجودوامرتأئهأنه

...(لىالسجودإبائهبسببالفيلسوفقتل

...الاسكندرعنالشهرستانيكتبهومما،
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،النساءأجملوهي"دارا"ابنةامرأتك)روكسان("روشنك"إنلهقيلأنه

روشنكوغلبتادارا9الاسكندرغلبيقالأنأكره:قال،نفسكإلىقربتهافلو

.لاسكندرا

عليهغلبتالاسكندرأنمنالغربمؤرخيقوليناقضأيضاًوهذا...

...فيهاأغرقحتىأيامهآخرفيشهواته

لهقال..حباتثلاثيعطيهأن"الكلبيأطوسابس"سالهحين..ويقال

:فقال...الذهبمنرطلمائةأعطني:الكلبيفقال...ملكعطيةهذاليس

!!!..كلبيمسألةهذهولا

طرفاًننسجانيمكننا..وفاتهبعدالاسكندرفيالحكماءأقوالخلالومن

الشأنعظيميا":زينونقال..:الشهرستانييقول)1(شخصيتهملامحفيآخر

لهنعرفولا،أثراًلملككنحسفماأفلفلما،اضمحلسحابظلإلاكنتما

..ا.خبراً

وعظناحتى...اختيارأيعظنالمبمنتتعجبونألا"...فوطسوقال

...ااضطراراًبنفسه

فيمنهاطوىحتىيقنعفلمالعريضةالأرضطوى001.حكيموقال

.."ذراعيه

..أسكنقدمسكنهالأنالأقاليمتضطربالآن"...آخروقال

والعربالغربيينمنوالرواةوالمفكرينالمؤرخينآراءاستعراضومن"

العصاةمعوعنيفافتحها؟التيالممالكرعايامعرحيئالاسكندركانهل:حول

...صالحاًعبداً-ذاتهحدفيهو-كانإذاوعما؟والدينللهوىالرافضين

الآخرينعندصورتهغير(الغربيين)الأولينعندالاسكندرصورةأنرأينا

ص032ص،931ص،318صصابقمرجع-الصثرينالقرنمعارفدائرةفيذلكورد(9)

اليونانيينملوكذكر:بابتحت-المسعودي-الذهبمروجفيالأقوالهذهنفسووردت..322

.022ص:218ص...أنساصهمبدءفيالناسقالهومااخبارهممنولمح

0،11ة.اشلأ"للا.ا.في:،93ءااأء؟ولا،!001ي!؟،نج.لاااأ7ح.3.1!013بر.26916
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وأبطرته...الغرورملأهثم..فاضلاًبدأملكالأولينعندفهو...(العرب)

...نفسهعلىالإصافوقتله...الانتصارات

...أقربالفلاسفةوإلى...أشبهبالحكماء...الآخرينوعند
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الرابم:المبحث

منطقةإلىوصلحتىالثرقنحوارضياًمعبرأالاسكندرسلكهل،

؟ونمتأخرعراةسكنهاصحراوية

مثرقعنديتهامبراطورحدودآخرهيالمنطقةتلككانتوهل...

الشمس؟

الشرقصوبإلابغزواتقامماا!برالاسكندرأنعلىالتاريخكتبتجمع

فيإمبراطوريةوتكوينالفرسسحقفيالمقدونيفيلبأبيهحلمليحقق

ويرى....م.ق323-.م.ق334منالفترةفيذلكتموقد...الشرق

شعوببينللتقريبوفتوحاتهبغزواتهقاما!برالاسكندرأنالمؤرخينبعض

معظمويرى...الحضاريوالاختلاطالانصهارمننوعاًبينهايوجدحتىالعالم

ظهوردون(الشرق)أممبينمسراهاستسريكانتاليونانيةالحضارةأنرخينالمؤ

حدةتعميقفيسبباًكانالاسكندرظهورأن!همويرىبل..الاسكندر

ثم.الاشكانيةالدولةظهورذلكعننجمفقد،والغربالشرقبينالخصومة

والرومانوالسلوكيينإيرانبينمستمرةحروبمنحدثوما،الساسانيةالدولة

معاكساًكان...بيرينايقولكما-ذلككلقرونتسعةاستغرقتلمدةوالبيزنط!ن

...الاسكندرإليهقصدلماومغايراً

الاسكندرأن...5.ي!(ح*)3)1ولزهـ.جالفرن!ىالبروفسورويرىبل

وأنه...الشرقفيوتوابعهاالايرانيةيةللامبراطورمطلقاًحاكماًستلسنواتظل

تنظيمفيتغييرأييحدثفلم..قليلةأعمالسوىيتركلمالمدةتلكخلال

عهدمنذعليهكانتماعلىالدولةإداراتوسائروالموانىءالطرقوأبقىالولايات

باسممدينةعشرةسبعببناءأمرالاسكندرحقاًان.(قورش)كوروش
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)صور(مدينةخرفيأنهإلا...كبرىأهميةالمدنتلكبعضواحتلتالاسكندرية

نإرخونالمؤويقول..وأهميتها.أمنهاوالغربالشرقبينالتجارةأفقدمما

آخرإلىالاسكندرسلكوقد...اليونانيةبالصبغةالشرقصبغقدالاسكندر

الاَتي:فينلخصهاومسالكمعابرعدةامبراطوريتهحدود

الاكبرالاسكندرلمعاركالجغرافيةالخلفية

..شرقاًلس!وسإلىمقدونيامنيقالطر)1(

السهولتصبحثم...لارساحتىاليونانسهولالمسلكهذاويخترق

اليونانوسواحلمتراً()8592أوليمبوسلجبالالشرقيةالحافةبينوضيقةمنبسطة

شرقاًذلكبعدالساحليالسهليالطريقتتبعويمكن"سلانيكأحتىإيجةبحرعلى

مضيقحتىمارتيزاضهرفسهولترافياسهولفي"بولسالكسندر"ثم"كفلا"حتى

كرانيكخهرشاطىءوعلىالصغرىآسيانحوشرقاًالاسكندرعبرهحيثالدردنيل

ثمالفرسملك"داريوشو"الاسكندربينالأولىالمعركةدارتكجاسو(الان)

هاليكاوناسحاصرثم...(كرانيكنهر)المعركةأثناءالاسكندرعبر

.(+ا!ة!ح!ء!3ح)

مسالكثلاثعبرسوريانحوسيره-بعدها-ا!برالاسكندرواصلثم...

"ايسوس":نحووصعبةضيقة

مدينةعندالمتوسطالأبيضالبحروبينالجبلبينالمحصوركيليكيةمسلك-ا

أضنة.

.طرطوس،قونية،عمورية،حصارقرة،أزميرسوريةمسلك-2

ريفي--قونية.العلمين-نهابرومسما-الجوزوادي-عمورية.آمانمسلك-3

هرقلة-ضهر-اللينمدينة-الغابةرأس-المسكنين-برغوثعين-الامساءفهر

الرهوة-الجوازات-الجردقوب-البذندون-الملكمعسكر-الطرفاءوادي-منى

.)1(طرسوس-العليق-

.501ص:001ص-والممالكالمسالك-خرداذبةابن:أنظر(1)
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...مصرإلىإيسوسمنيقالطر)2(

الساحليالسهلعبرسوريانحوأمانمضيقعبورمنالأكبرالاسكندرتمكن

حيثالسويدية-الخنزيررأس-أرسوز،ونةالاسكندر،تيولبدورمروراً

بانياس-جبلة-اللاذقية-ءهانىابنرأس،البسيطرأس،العاصينهرمصب

،اصيد-جونية-جبيل-نوالبتر-طرابلس-يضةالعر-طرطوس-

...صور

...الانتصارعلىالاسكندرالظروفبعضساعدتالمدينةهذهوعند...

الايرانيةالقوةبضعفأحستأنبعدالفينيقيةالسفنمنمجموعةإنسحابمنها

قبرصجزيرةسفنإليهاانضمتوكذلك(الاسكندرإلى)إليهوانضمت

منيةالبحروالأساطيل،البرمنصورمدينةالبريةبجيوشهالاسكندروحاصر

...المتوسطالبحرناحية

العلامةيصفهاكماالمتوسطالبحرساحلعلىالتيالحصودطأحسنمنوصور

حكماءعامةوإن،بالساحلبلدأقدمإنهاويقال...")1(الفداءابو"

يدخلمرسىصوربميناءكانإنهالأدريسيىالشريفويقول...منهااليونانيين

وقال...الدخولمنالمراكبتمنعسلاسلفوقهومشيتقنطرةتحتمنإليه

جهةمنبحصارتراملاوإنهامنيعاًتحصيناًشحصنةصورإن..سعيد.ابن

وقال...البحربهاوأدارواخندقاًحولهاحفرواالفرنجةوإن...البر

الطريقفيالاسكندرمروقد...ميلاًعشراثناوعكاصوروبين:العزيزي

...بالناقوره...إليها

أهلهاوقاوم،الاسكندرعلىاستعصتالمدينةأنأوضحناأنسبقوقد

واعتبارهابالمنازلالتحصنعلىالمقدونيينوأجروا،بأرواحهممضعين

أنبعد...وقسوةبوحشيةوعاملهمشهمالاسكندرانتقمهناومن..قلاعاً

...أبوابهافتحت

...243ص،242ص-البلدانتقويم-الفداءأبو)1،
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الساحليةالسهولعبرالخضيرةالىعتليتإلىحيفاإلىعكا)1(ومن

مدينةعكاأنورغم...المتوسطالبحروساحلالكرملجبالبينالفلسطينية

ناتانيا--خالدأمعبرغزةنحوالاسكندراجتازهافقدالشامسواحلمنكبيرة

...النخيلأحراشبينالقواتواستراحت...نزلةالمجدل-يافا)2(-تسليا

عنهحقولهايفصللاحيثالبحرعلىتشرفحتىتتواعحلالتيالعنبوبساتين

قلعةالمدينةداخلوفي...وراءهامعسكرهمالجندضربرمالأكوامإلاّ

استمرتعنيدةمقاومةوقاوموهالاسكندرضدالأهاليبهاتحصنصغيرة

فيالمقاومةعنعجزواوحين...البواسلالعربمنوكانوا...شهرين

!!!..أبيهمبكرةعنوذبحهمالاسكندردخلنالمؤلنفادالقلعة

يقولكما-أهلهااستقبلهحيث...مصرإلىطريقهالاسكندرواستأنف

وتوجه...تذكرمقاومةيلقلمأنهأي...مفتوحةبأذرع-بيرنياحسن

الكهنةمنبالغةبحفاوةوقوبل..)3(آمونمعبدإلىالفتحتمامبعدالاسكندر

بصدقالاسكندرواعتقد..!!!الإلهابنإنهلهقالتقدالاسكندرأموكانت

قالتكماأنهعلىبهالناسيعترفحتىآمونمعبدبزيارةقامثمومنقولها

تخيرثمالصغرىآسيافيكانايونانيانمعبدانأيضاًبذلكاعترفوقد...الأم

الثامسواحلمنكبيرةمدينةعكاومدينة":اللبابفيقال...242ص-نفسه-الفداءأبو(1)

كتبومن...السلامعليهصالحالىينسبمسجدوبها،البقربعينتعرفعينوداخلها

وحينميلأعراثنتاصورمدينةإلىومنهاميلأوعرونأربعةطبريةوبينعكابين:المسالك

.....9ءسماثةتسعينسنةفيخرابأكانتالفرنجمنالمسلموناسشجعها

الفرضمنساحلية...الرخاءكثيرةصغيرةبلدةيافامدينة..238ص-نفسه-الفداءأبو(2)

فيهكبيروميناء...التجارووكلاءعامرةأسواقفيهاكبيرأحصنأكانتيافاومدينة..المشهورة

فيوهياميالستةالرملةوبينوبينها،بلدكلإلىمنهاوالقلعةفلسطينالىالواردةالمراكبمرمى

...الرملةعنالغرب

الناسوكان..ممر.منالهكسوسطردتزعمتالتي"طيبه!فيالمعبودالرثي!ىالاله""أمونكان)3(

تحرزهماكلفيالفضلِصاحبوانهالنمر،ميادينالىالممريةالجيوضيقودالذيهوأنهيظنون

وجمعالوزارةمنصبمنهمعددشغلبل...الدولةفينفوذ"آمونالكهنةوكانانتصاراتمنالبلاد

بعدالثانيالشخصيعتبرمنهمالأعظمالكاهنكانوبذلكمعأوالزمنيالدينيالسلطانيديهفي

.دانظر...،"حثبسوتالشهيرةالملكةعهدفي"حابوسنب"والوزيرالكاهنذلكمثال،الملك

ص-القاهرة-مصرمكتبة-القديمالأدنىوالشرقمصرحضارة-وآخرونبكرأبوالمنعمعبد
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1(

)2(

ويصفها...)1(الاسكندريةببناءأمرحيثالمتوسطالبحرشاطىءعلىمكاناً

قبلمنتأسست)نهاويقول...الكبرىمصرمدينةبأنهاالوزانالحسن

المهندسينمشاهيرمخططوفق..مق331سنةبناهاالذيالكبيرالاسكندر

ميلاًأربعينمسافةعلىالمتوسطالبحرفييتقدمرأسفوق،بديمموقعفيالمهرة

بأهميةيتعلقفيماكانتأنهافيهريبلاومما،النيلمنالغربإلى.م(ك)64

.طرأ)2(المدنأشرفمنازلهاوجمالقصورها

-القاهرة-ماسيةطبعة-الحكمعبدابن:عننقلاْ...322ص-الإسلاميةالمعارفداثرةأنظر(

سنةالقاهرة-الذبمروج-المسعودي:وكذلكتوريطبعة-الحكمعبدابنوكذلك1491

.م-1877م1861سنةباريس،ت3013

غوية-ودهيدورطبعة-الادريسى:وكذلك..8ج:ابربيةالعرالجغرافيةالمكتبة:وكذلك

.هجزء-التذكاريةكتبسلسلة-جيدابن:وكذلك...م1866سنةليدن

طبعة-والاعتبارالافادة/كتاب:اللطيفعبد:وكذلك..البلدانمعجم:ياقرت:وكذلك

سايي-دهعليهوعلقترجمههـحيث0123صنةالقاهرةطبعة،م0185سنةأكسفورد-هويت

الزهوربدائع:أياسابنوكذلك...والآثارالخطط:المقريزيوكذلك.م0181سنةي!بار

تكنوإنهامةإشارةوله)التطيليبنيامين،المكين:المسيحيانالكاتبانوكذلك-الدهوروقاخفي

...(موجزة

3ء"شه؟ا)أ"ح:7015-3)ء."*3+في3!*الم!!.ل!+ء،لماباومجارتين:وكذلك

ا"،11لملها70154-ع!كه.ع!!و-29:فيالوزانمحمدبنالحسن:وكذلك

الجزء2أ،ءأ-)ء؟بمه،10ء4.ماقع3+ع.،حأ!ل!40ح3ءول.الحديئةلدولةافي...ممروصف:كذلكنظرأ

مصرعلىالفرنسيةالحملةاثناءيةللاسكندرشاملوصفعلىالباحثيعثرحيثبعدهاوما027ص

00001؟امقياسوخراثط،سم19*84حجمتوضيحيةولوحات...(8917:1018)

الإسكندرية.فيالحياةعنتعبرسومورفاظرومجموعة

الممريةالمساحةمصلحةنصحيممن0001:امقياسللإسكندريةخريطة:انظروكذلك

:332ص:322صالمعارفبدائرةوردوقد..يةبالاسكندرالأثريةالجمعيةمجلةفيوأخرى

أهممنالآنوهي...قاطبةالعالممدنأعظمثانيكانتالبطالمةزمنوفي..مصرثغورأهمهي

وهذانسمة0002592حالياًسكانهاعددبلغوقدالمتوسطالبحرعلىالواقعةالتجاريةالمراكز

الأجانب.ينالوافدينأيضايشملالإحصاء

الوزانعمدبنالحسن"الأفريقيليونأ-اء3ءه1،3،،ناء4أ،أ3،ول9:ءلهاافريقياوصف:انظر

الحميدعبددكتوربيةالعرالىالفرنسيةومن،الفرنسيةإلىالايطاليةمن.ولا،في"3يةا34ترجمة-الزياتي

...573ص:057صحميدة

تخرراحتذلكوبعدالمسلمينبيدسقطتأنإلىطويلةلمدةبشهرتهايةالإسكندراحتفظت)..

اوروباأومناليونانمنتاجراييعدلمإذالقديمشرفهاوفقدت،السنينمدىعلىيجيأتدراهميتها

.....السكانمنتماماًخاويةتصبحأنكادتلقدحتىالتجارةفيهايمارسأنيستطيع
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البلدانتقويمكتابهفيالفداءأبوذكرهاأبوابأربعةمعبممرشكلوللمدينة

تدعىبحيرةنحو...نحوالجنوبوالآخرالنيلجهةمنالشرقنحويتجهوأحدها

الشماليةالجهةنحووالرابم...برقةصحراءطرفمنغرباًوالثاك...البحيرة

يفتشونالذيالمكسوموظفوالحراسيقومحيثالبحريةبابوهوالميناءيقومحيث

اطدينةهذهمكسلأناالوزان"ويقول...صاويلهممداخلفيحتىالناس

ويكادبضاخكانتلوكماذاتهاالدنانيرعلىمعينةمثويةنسبةتبلغرسوماًيتقاضى

كانالفداءأبوولعلالفداءأبيمعالأربعالاسكندريةأبوابتحديدفيالوزانيتفق

ذكرهالذيالجنوبيالبابالجمعةيومالأيفتحلاالذيالرابمبالبابيقصد

...المدينةمقابرإلىيؤديبابوهو"الوزان"

متصلانبابانبالمدينةتحيطالتيالأسوارقربويوجد:الوزانويقول

الميناءمدخلعندواقعةجداًمنيعةوقلعة،عريضشارعبواسطةبالآخرأحدهما

...جمالاًالسفنأكثرترسوحيث..."البرجميناءأي"البرجيالمريىالمسمى

لمالحالوبطبيعة...والراقوزيةالجنويةوالسفنالبندقيةكمراكبأهميةوأكثرها

فقد...قايتبايبقلعةمصرفييعرفالذيالحصنإلأ...يثىءهذامنيبق

يخلولازوراًقولاًوسلمعليهاللهصلىمحمدالرسرلإلى(1)الدهاةالخلفاءأحدنسب..ولكن=

إلىأي،الكراماتمنالعديداتهنبؤإحدىوِالاشكندريةأهلمنحالرسولأنوهو،مكرمن

الوقتمنبرهةوبعد..الزكاةتونيؤالذينوحمايةحمايتهالتحقيقمايومفيإلهايعودونالذين

الكراماتلهذهقصدوهاالذينالناسأخلاطومن،البلادغرباءمنالغرباءبالسكانامتلات

ومن014صيقولحيث152ص:126ص-الأرضصورة-حوقلابن...كذلك)أنظر

..الرومبحرعلىمدينةوهي،الاشكندرية:آثارهاوعجيب(مصرمدن)مدنهامشاهير

ونمرةوسموالبلادوِتمكينعنوتعرفوقدرةملكعنتنطق،ظاهرةأهلهاوآثار..بينةرص!ا

تقويم-الفداءابو:كذلكانظر..العمارةجليلة..الحجارةكبيرة..وعبرةعظةعنوتفصح

(3)البلدان

الفاطميين"الخلفاء"منسواهأواللهبأمرالحاكملعله:حميدة.دالمترجميقول(1)

...الزعمهذايدتؤمعروفةتاريخيةوئيقةأيةتوجدلا:المترجميقول(2)

السواريعامودوبها،المشهررةالمنارةوبهاالرومبحرشطعلىيةالاشكندر...الفداءأبويقول(3)

،الاشكندربناءمنوهي..بهامحيطوالبحرالماءوسطووانمارة..ذراعاًبعينوأرئلاثةنحووطوله

وأزقتها،المدنأبرلمنوهي..الشطرنجرقعةصورةعلىموضرعةوهىِ،إليهنسبتولذلك

..قال..الحجرمنسورولها..بساتينفيهاجزيرةولها،يبالغرفيهايضيعلا..كالصلبان

يومإلايفتحلارابعوباب،البحروباب،سدرةوباب،رشيدباب:أبوابأربعةولها

...الجمعة
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...عشرالرابعالقرنأواسطفيحدثشديدزلزالعقبالقديمالفنارتهاوى

الخامسالقرنأواخرفيالحصنهذاالقديمالفنارموقعفيقايتبايالسلطانوبنى

...السفنلمراقبةكمرصديستعملالروممنتلوجودالوزانذكروقد..عشر.

قناطرذاتماءيجصهارفوقمبنيةجميعهابأنها،يةالاسكندرمنازلالوزانويصف

قناةبواسطةالصهاريجهذاإلىيصلالنيلماءوكان،وأقواسأعمدةفوقتقوم

...الخضرواتبساتينالقناةقربيوجدوكان...السهلفيعفورةصناعية

الاسكندريةعن"افريقياوصف"كتابهفيالوزانيصفهاالتيالمعالمومن

عمودهوعربياًإسماًيحمل،الارتفاعشديدللغايةضخمعمودوجود

زمنالعالمعجائبفيبحثتالتيالمؤلفاتفيعنهمكتوباًوعثر...السواري

وضعوقدالعدوتجاهالمدينةسلامةلتأمينبناهبطليموسيدعىفيلسوفاًأنالاسكندر

المياهمنالعدوسفناقتربتفإذا...الفولاذ)1(منكبيرةمرآةالعمودهذاذررةفي

ويذكر...عليهاالقويةالأشعةانعكاسمنالحالفياشتعلتلمصرالإقليمية

الوزانولعل...إفريقياإلىفيهالمسلمونوصلالذيالعصرفيتلفتأنهاالوزان

فيوالعمودمترا22ًإرتفاعهاواحدةصخرقطعةوهوبومبيعمودالعمودبهذايقصد

أعمدةذاتيةأثريةرمعمامخلفاتمنجزءاًلفيؤكانمترا03ًارتفاعهيبلغالإجمال

...الميلاديعشرالثامنالقرننهايةفيتخربتوقدالأربعمائةإلىعددهايصل

فياللهكتابيحملونإليهاالعربقدممصرحينعاصمةالاسكندريةوكانت

النقصانفيذلكعقبصارنجمهاأنومع..قلوبهمفيالحنيفالدينونورأيديهم

وزاد...زاهرةعظيمةمدينةظلتأنهاإلامنهاالصدارةمركزالفسطاطلانتزاع

انهاأي...جداًعصريةمدينةاليوموهي...الماضىالقرنأوائلفيازدهارها

...الاَثارإلاّمنهايبقلمالتيالقدمِمةالمدينةأنقاضعلىقامت

منقريبةجزيرةالبناءعلىأشرفالذيالاسكندرمهندساختاروقد

بواسطةبالساحلباتصالهاجزيرةشبهوصارت"فاروسأجزيرةهيالشاطىء

عالميمرفأمستلزماتالجزيرةشبهعلىوشيدت...قدم7404طولهيبلغلسان

عهدفيفاروسجزيرةمنالغربيالشمالفيالمنارةوأقيمت...وحديثقديم

بعدها.وما057ص-سابقمرجع-الوزانالحسنانظر(1)
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نأقبلمراتعدةرممتوقد...بالفعلالدنياعجائبإحدىوكانتبطليموس

علىالشهيرةقلعتهقايتبايالسلطانأنشأحيث(الوزان"ذكركماتماماًتتهاوى

...أنقاضها

وصورةالبلدانوتقويم.الوزانالحسنعندوضعهسبقمااستعراضومن

الاسكندريةعنالزمنخلفهاالتيالآثارخطوطتتبعيمكنالمعارفودوائرالأرض

الآتية:التصوراتفي

الشرقنحوالاسكندروطريقالاسكندرية

للمدينةوالتاريخيالعمرانيالتطورفيدراسة

خلطالذيبومبيعمودمنهاالنشأةوزمنالقديمةالعصورإلىترجعآثار-

يبقولم"كليوباتره)مصرملكةعهدملامحوكذلكأخرىأعمدةوبينب!نهالوزان

لندنميادينإحدىتتصدرشامخةالأولى...مصرخارجإلىنقلتامسلتانإِلامنها

الأمريكيةالمتحدةبالولاياتيومياًمشدوهينأمامهاالآلافيقفوالأخرىالهامة

إلىالمسيحيالعهدبعدتحولالذيالقيصرونمعبد...أيضاًالقديمةالآثارومن

...(البطريركيةكاتدرائية)القيصرية

أعمدةأنهاعلىالرواةيذكرهاالتيأالسرابيوم"أعمدةأيضاًوبقيت...

الثالثالقرنحتىموجوداًأكثرهاوكانالآنحتىقائماًبعضهاظلوقد...سليمان

.)!(...الميلاديعشر

اللامعٍالنحاسمنضخموتمثالخضراءقبةوجودأيضاًرخونالمؤذكروقد

حداطولهيبلغ!شرحيل":باسمالعربعرفهالبحرفيناتئةصخرةعلىيقومكان

.البفدانتقويم-الفداءابو:انظر(1)

.الدهوروقاخفيالزهوربداح-أياسابنوكذلك

هجزءعثرالسادسبالقرنتتصلرحلاتفيفصولعدة،،ولاكا!+:وكذلك

،ك!"3"35.ل+.اء،ءأء!!كهـء!ا*ح+44،-ح!!أ!8881،5:لكوكذ

كالاحا،03ولل.ول؟!3شأ9!ه3ءلا،0،"ص!لم،4"!ره4،ه،2091.ع.ز-68ذ08:وكذلك

)087(34!+3ء!ءولءفىأ*68()هول3ولآ)!ح3)0161(4+!3:لا:الأوربيينالرحالةكتب:وكذلك

)ء7!3+3،(1ذ)05لاط104لم75+3لاث!حء!،
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هذاباذابةالوليدأمروقد...كاملةرجلقامةطولهابلغقدمهأنلدرجةخرافياً

...إقتصاديةأغراضفينحاسهمنوالاستفادةالتمثال

مرقسوالقديسميخائيلالقديسكنائسمثلالمسيحيالعصرآثار-

والقديسة،دميانوالقديس،كوزماسوالقديسالسوطيروكنيسةيوحناوالقديس

...أثناسيوسوالقديس،تيودوروالقديسفوستوالقديسدورويتاماري

عندالدينيوالتسامحالعظيمالإسلامجوهرعلىيدلإنماجميعاًوبقاؤهاكثيروغيرها

...والدينيةوالمذهبيةالعنصريةوالتفرقةالتعصبعنوبعدهمالمسلمين

التيالمؤنومخازن..يد.المؤوقاعة..قديمةقلاع..الاسلاميةالآثار-

وذالعاصبنعمرومنهاالمساجدومجموعاتشهورعدةالمصريينتكفيكانت

طولونابنومسجد(م8401هـ-)477ليالجمابدرومسجدوعمودعمودالألف

ومسجد...القرنيينذيومسجد...الخضرومسجد...سليمانومسجد

للمرةالإسكندريةدخولهعندالقتالالعاصبنعمروفيهأوقفالذيالرحمة

بأربعلهاالإسلاميالفتحبعدمانويلغزاهاحينم645هـ-)25..الثانية

...(سنوات

حينالاسكندريةالأوربيينمنعشرالرابعالقرنرحالةأحدوصفوقد

معني،النظافةفائقة،والتحصينوالتخطيطالبناءرائعةإنهافقالزارها

التيالترعةوتطهيرالمدينةصهاريجإصلاحأعادالناصرإنآخروقال...بأمرها

...بالمياهتزودها

م(642هـ-21)الحنيفاللهلدينالاسكندريةقلبالعربفتحوحين

التسليم،شروطفيبرزتالتيالإسلامسماحةمناليونانيينمنكبيرعدداستفاد

استيلائهمعندالمدينةهذهسكانالعربيضايقولمفيهاديارهموغادروا

بالغةأهميةالعربظرفيللاسكندريةكانللهجرةالأولالقرنوفي..عليها.

ظلالفييةالاسكندروصارتإسلاميةبيةعربحيرةالمتوسطالأبيضالبحرصارحين

زيادةحاميتهازيادةفيسبباًذلكوكان...كبرىإسلاميةاستراتيجيةقاعدةذلك

زياراتتتابم-أيضاً-كانثمومن...المدينةأهلبعضإليهاوانضم،صيعة

...العظيمةالاشلاميةالبحريةالحربيةالقاعدةلهذهمصرفيأميةبنيعمال
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الفاطميينتشييدأهميتهايفقدهاولم...كذلككانتالعبايىالعهدوفي

المدينةبدات...بغدادوبسقوط...الفسطاطبعدلمصرجديدةعاصمةللقاهرة

يزورونهالاالمماليكسلاطينكانفقد..المملوكيالعهدفيخصوصأأهميتهاتفقد

منفيهممرغوبللغيرسياسياًمنفىدائماًيتخذونهاوكانوا...نادرأالأ

بالمدفعيةالمدينةحصنتالميلاديع!ثرالخامسالقرنوفي...الخصوم

هـبأعداد229-ام165سنةالغوري..السلطاندفعذلكودليل...الضخمة

..مصر.لغزوالأتراكسلطانالأوليسليمقدومرائحةشمحينالمدفعيةهذهمن

القرنفيالاسكندريةصارتلمصرالعثمانيالفتحبعدأنه...يروىومما

الشتاءوقتإليهااللجوءألفتالتيالأتراكلغلايينميناءالميلاديعشرالسادس

كانتماوغالباً...المتوسطالأبيضالبحرمياهفيالسابحةالثرواتعنتفتيشاً

سجونوكانت...طارقجبلمضيقحتىتتواصلالسفنهذهقراصنةغارات

)1(..القرصانلاءهؤياسرهمكانالذينبالنصارىتكتظالاسكندرية

الاسكندريةآثارمعظمنقلتالتركيالعصرهذاخلالأنهسفالمؤومن

عروسكنوزمنكثيرونهبتوالمبانيالمساجدتجميلفيلتستعملالأستانةإلىالخالدة

...العثماذِشزمنالمتوسطالبحر

السنواتبينماالاسكندريةاحتلالعلىوالأنجليزالفرنسِنمنكلوتعاقب

.م7018-م-3018م8917

ذإكثيراًالمحتلونيبقلمام708سنةلهاالانجليزلاحتلالالثانيةالمرةوفي

مصرواليباشاعليمحمدعهدوفيالجلاءعلىالمصريالشعبصمودبسببأجبروا

وتجديدهابناؤأعيدفقدعمرهاأيامأحلىالاسكندريةعاشتم5018سنةمن

سنةجديدمنأسوارهاوبنيت...وإضاءتهاشوارعهافتنظيفوقلاعهاطوابيها

وشيد..9181سنةالنيلنهرمنبالمياهلتزويدهاالمحموديةترعةوشقت،م1181

وشهدت...9182سنةالتينرأسوقصرالعصريةالصناعةترسانةبهاالمهندسون

سابق(مرجع).الإسلاميةالمعارفدائرة:انظر(1)

.(سابوْمرجع)الع!ثرينالقرنمعارفدائرة:وكذلك

..البلدانتقويم:الفداءابي:وكذلك(سابقمرجع)البلدانمعجم:وكذلك
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واحتكاكاًوثقافياًوعسكرياًوعمرانياًوصناعياًتجارياًازدهارهاعصورأعظمالمدينة

الحملةوخلالم1777سنةسكانهاوكان...واليونانفرنساوخصوصاًبالغرب

ام838سنةوفي...نسمةآلافستةعلىيزيدونلا(1.18-)8917الفرنسية

نسمة،ا00464عددهاوصل1862عاموفي،نسمة00004سكانهاعددبلغ

مذبحةوبعد...نسمة206921الىالسكانعددقفز1871عاموفي

ودمرالاسكندريةالانجليزيالأسطولضربوالوطنيينالأجانببينالاسكندرية

لممافساداًوخربواالبحرعروسجنباتفيالرعاعوعاث...منهاكاملةأحياء

..الانجليز.مدافعتخربه

الاسكندرأنعلىتبرهنالتيبالوثائقمليئةالغربفخزائن...الحقيقةوفي

الشواطىءوحارسةالبحرعروسسنةألفيمنأكثرطوالظلتمدينةتركا!بر

والشمالالشرقوتراثأوروباحضارةبينوصلوهمزة...الجنوبمنلهالشرقية

...يقيالأفر

)1(بيلارإلىمصرمنالاسكندرمسلك)3(

تركها...الاسكندريةوبناء...آمونمعبدوزيارةمصرفتحبعد...

مقدونيلقائدمصرجيشقيادةوسلمداريوش،009.للقاءالفراتإلىمتوجهاً

331.سنةوذلكللمصريينالإداراتباقيوترك،اليونانيينلأحدالماليةوالإدارة

لمالافىع(أللا33!ليهانظر)فيهانشبتالتيالاشكندربمعركةاشتهرت..القديمة"اربلا"هي(1)

الموصلمنالممتدالطريقعلىالزابينبينتقعوهي(بعدهاوما861ص7جزء،704ص2جزء

الإيرانية.المرتفعاتمنملتقىحيثبغدادالى

شهرزورسنجقفيقضاءقصبةوهي"..بعدهاوما38صح"303:3"م!"ولأ؟لا،):انظر-

الافدمين.الجغرافيينمصنفاتيخاوردتوقد،الموصلبولاية

حواليازدهارهاأوجأربلبلغتوقد"..635ص،6جزءالعربيةالجغرافيةالمكتبة:انظر-

بكتكتين.بنيدولةقصبةكانتعندما(م0012هـ)006عام

بعدها.وما186صاجزء-ياقوت:كذلكانظر-

بعدها.وما412ص-سابقمرجع-الفداء:أباوكذلك

هـص1145سنةالاستانة/مهاتما/خليفةحاجي:وكذلك091ص-الدمشقيوكذلك

"،311*لح!ول-ولول+.،علا"4!3لا.ءأ+أ-34:لكوكذ
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نحوومنهاأورشليمالىسيناءعبرمصرمنم.ق331سنةالاسكندرزحف

عنالابتعادعلىالسيرحريصاًوواصلالأردننهرعبرالطريقوفي...الفراتنهر

الهلالمناتخذبلصحراويةشبهاوصحراويةأرضأيمئلالذيالأردنجنوب

...العراقسهولنحومسلكاًالقوسيشبهالذيالخصيب

منالقوسذلكاتخذالآنحتىالتاريخيةالعصورأقدممنذالقرونوعبر

القوافلسلكتهرئيسياًبرياًطريقاًالنيلضهردلتاإلىالعربيالخليجمنالممتدالأرض

الجيوشسلكتهطريقاًكانوأنهكما...أفريقياوشماليآسيابينتنتقلكانتالتي

ممنوغيرهاوتركيةوعربيةوصليبيةورومانيةويونانيةوفارسيةآشوريةمنالزاحفة

...مختلفةأوقاتفيجاءت

أجنبيةجيوشلزحفتعرضتقد...(الخصيبالهلال)دولأنيعنيوهذا

وأنها...العالمفيالدولمنأخرىمجموعةأيةشهدتهممااكثرالمراتمنلعدد

...القدمفيعريقتاريخيسجلذاتلجيوشأرضيةمعابركانت

معبراًكانتالتيالخصيبالهلالمنوجزءوالفراتدجلةبينالجزيرةوأرض

فرصةكانت..مق331سنةالاسكندروصلهاوحينالتاريخعبرللجيوش

عبوروكان...النهروراءالعديدةداراجيوشتركزتإذ...لهزيمتهاستراتيجية

ابنويصف..المقدونيالجيشعلىللقضاءلداراعظيمةفرصةلدجلةالاسكندر

حدودهافأما..بقوله"أربيل"نحوالاسكندرعبرهاالتيالجزيرةأرضحوقل

إلىسميساط،ومنيومانسميساطإلى)1(ملطيةحدفيالفراتماءفمنومسافاتها

الرقةإلىبالسومن،أياماربعةبالسإلىالجسرومن...أيامأربعةمنيحجسر

نفسفييومانتكريتإلىالأنبارومنيومأعشرونالأنبارإلىالرقةومنيومان

وفواكهأشجارذاتبلدةوهي..234.384،صص،51صسابقمرجع-الفداءابيأنظر(1)

ابنوقال...لهامالكلامباحةثمارهاوساثرالجوزكثيرةجبالبهاوتحفحوقلابنوقال..وأنهار

يمسورةبلدةوهي،بيهغرفِى"سيس"الذيالدائرالجبلشماليوهيالثغورقاعدةهي:سعيد

شديدةوهي،البلدبسورويمريسقيهاكثيرةبساتينصغيرعليهضهرولهابعدمنبهاتحفوالجبالبسيط

...وكركز"كختامنالقربأ!وهي،مراحلثلاثنحووبينهماسيواصعنالجنوبفيوهيالبرد

ىِوتجرالبلدتدخللْنىأيضاًولملطية،كبيرةمرحلةوبينهما،زبطرةشاليوهينحومرحلتينوبينهما

....منهابعدعلىبهاعيطةوالجبالوسككهدورهفي
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عشرأربعةآمدإلىالموصلومن،أيامخمسةالموصلإلىتكريتومن...البرية

...أيامثلاثة(سميساطإلىآمدومن،يوماً

...حدينذاسلاحاًصارتوقد...الخيراتكثيرةعامةبصفةوالبلاد

بلغالذيبجيشهوهزمه...داريوشنحوالقاتلالحدتحويلفيالاسكندرنجح

إلىالاسكندرزحفآربلومن...الفيلةغيرالمسلحينالجنودمنمليوناًعدده

وبارسكاد(الحاليةجمشيدتخت)بوليسبرسإلىثم...شوشثم...بابل

الوعرالجبليفارسممرعبرالاسكندرتقدمثم...(كذلكالحاليةمرغابمشهد)

قربحتىالريطريقالاسكندرسلكثم..همزانإلىثم(الحاليةكيلويةكوه)

...وركانإلىومنها.)2(طبرستاننحوزحفثم...دامغان

:هندكوشإلىطبرستانمنالشرقيالمسلك)4(

بهاوتكثرمكانكلفيبهاالماءيوجدأرضبأنهاطبرستانالفداءأبويصف

ذلكفيولعله...أيبسفانهاالجبالفيالمستعليةالمواضعمنكانماإلاالغياض

أيضاًوتعرف،الخزربحرجنوبيكبيرةولايةوهي...حوقلابنذكرهمايكرر

ولعلكيلانشرقيطبرستانوتقع)3(.0.آملمدينةوقصبتها،مازندرانباسم

)1(

)2(

)3(

وكذلك،الفراتعلىفهيوأماسميساط9حوقلابنقال..267صنفسه-الفداءأبيانظر

عنالغربفيوسميساطالفراتمنهماوماؤوغيرهسقيزروعلهماصغيرتانمدينتانوهماجسرمنيح

منقريبةمسافةعلىواحدةوكل...منصورحصنعنالثمالوفي...الرومقلعة

..."ىالأخر

ص،171ص،911ص،02ص،17ص،هصسابقمرجع-خرداذب!ابنانظر

.....025ص،245ص،232

435ص،61ص،رمآمل435ص،جيحونآمل435ص-سابقمرجع-الفداءابوانظرلأ

طبرستانقصبةوآمل":القانونفيقيل...434ص،36صطبرستانآملانظرثمالشطآمل

أحمدوقالالنواحيهذهفيمنهاأعمرقدرهاعلىيعلملابايمارةمشتبكةقزوينمنأكبروهي

تسعةالبحرضَفةعلىوهيسالوسإلىآملمنالمهلبيوقالالديلمبحرعلىوآمل:الكاتب

جعفرأبوومنهالطبرستانمدينةأكبرآمل"...(المثتركفي):الحمويياقوتوتال...فراسخ

جيحونضهرعنبخاريسمتفيجيحونغربيفيمدينةأيضاًوجامل..الطبريجريربنمحمد

كلهاجيحونوآملالئطوآملرمآملفيقالويضافاختصاراًآمويسميهاوبعضهم،ميلنحو

...واحدة
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ذلكوفي..."الفأس"معناهابالفارسية"طبر"كلمةلأنبذلكتسميتهافيالسبب

ثمومنالمتشابكةالاشجاربكثرةالمحاربونسلكهالذيالطريقوصفعنكفاية

الغاباتفيدرباًتقطعأنهندكوشنحولطبرستانالعابرةالجيوشعلىلزاماًكان

والطريق"الطبر"ناحيةعليهاأطلقهناومن...(فأسجمع)الفؤوسبواسطة

أرمينيةعقدةمنتمتدإلتوائيةجبليةلسلاسلبامتداديمرأنبدلاهندكوشجبالنحو

إيرانغربمنعريضاًقطاعاًوتغطيالشرقيالجنوباتجاهفيعامةمحاورعلمتجهة

دُروببينهاتفصلمتلاحمةوشببمامتقاربةجبليةسلاسلمنمجموعةصورةفي

والطريق...وعورةالتضاريسوأكثرإرتفاعاالمناسيبأعظموتسجل...وعرة

فيوخاصةالأرضسطحعنبالارتفاعتتصلالتيالشديدةالبرودةلصفةيخضع

ويقترن...كبيرحدإلىواضحاًيكونالشتاءشهورأثناءفياليوميوالمدىالشتاء

علىتتراكمثلوجشكلعلىالغالبفييكونلكيالتساقطفيواضحبتحولذلك

تتخذالشتاءشهورفيالمحورهذاعلىالتساقطمن5%0حواليإنبل...السطح

إيرانشمالجبليةدروباًالاسكندرسلكجرجانإلىالطريقوفي...الثلجشكل

والجوالتضاريسحيثمنهيمنطقةبلغحتى...(الخزر)قزوينبحروجنوب

فيالثلجيالقارسوالبردالصيففيالرطبالحارالجوذاتطبرستانبينوسط

فيالسببهماوجرجانآتركوفهرا،الشمالفيدهستانفيافيوبن....الشتاء

أرضها،فيغرقانيفيضانفهما،خالصةنعمةليساأنهماإلاورخائهاالولايةخصب

...الحمىلتفشيعرضةفتكون

خراسانالىطبرستانمنالأرضلصورةجغرافيةملامح

000012فيم.ق327سنةجرجاننحوطبرستانالاسكندرغادرلقد

غادرها...العظيمةالجليلةوالأشجاروالثمارالكثيرةالمياهبلادغادر...مقاتل

إلى...والثلوجالأمطارإقليمغادر...والقصبيةالخشبيةوبمبانيهابغياضها

منأيبسجرجان:حوقلابنيقول...الطينيةومبانيهاالكبيرةبحومتهاجرجان

من-وصيفاًشتاءاً-وطبرستانجرجانتخلولاأنهمعمطراًوأقلتربةبطبرستانآمل

الأشغالعنيبللغرالقاطعة)1(..المضجرةذيةالمؤالعظيمةالكثيرةالدائمةالأمطار

وما183صالاشلاميةالمعارفدائرةوكذلك..324ص-سابقمرجع-حوقلابنانظر(1)

بعدها.
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قصد-ماإنجازعنالزائرتعوقوالتيالوحلةأرضهافوقالسيروعورةيقصد-

وعليه...الشتاءفيخصوصاً...الماءكثيى...يجريضهربينهماجانبانوجرجان

...الغربيالجانبوبكراباذ،الشرقيالجانبفجرجان،الجانبينبينممتدةقنطرة

المشرقفييكنولم،واسعةوقلاععريضةوضياعكئيرةمياهلهاوجرجان

منمقدارهاعلخصباًأظهرولاأجمعمدينةوالعراقالريتجاوزأنبعد

والتينوالجرومالصرودوفواكهوالأترجوالنخلالثلجبهاأنوذلك...جرجان

ومنها،خوارزمتليالتيبالمفازةجرجانحدويتصلالفواكهوسائروالزيتون

الجبالجرجانأعمالعلى-حوقلابنيقولكماوالغالب...الأتراكيقصدهم

المنيعة.والقلاع

البدويصدعاديةثغراًكانت،فقدالساسانيالعهدفيهامشأنلجرجانوكان

شهرستانحصناشيدوقد،الشمالمنالدولةأراضيعليغيرونكانواوالذين

الحديسايرطويلاًسوراًوبنى،دهستانفيافيبدوليرد)1(.0وشهرفيروز.يزدجرد

عامرة...زاهرةكانتجرجانأنفيشكمنوما)2(.00البلادعنللدفاعليالشما

..الحرير.منتجاتهاأهموكان...النهرمياهترويهاالتيبهاالمحيطةبالبساتين

...القديمةالقوافللطرقمحطةأيضاوكانت

من.مق327سنةا!برالاسكندرجيوشوفدت،الطرقهذهومن...

زادوفيالنهروحولجرجانسهلفيمقدونيافيالقوتجمعت...حدبكل

...خراسانإلىشرقاًالزحفإشارةالفيالققادةالاسكندروأعطى...كرت

)1(

)2(

.56ص،15ص-ا"!؟3!!!9-افيال!*لالم!انظر

.يلار(؟،؟!!:14،+!13،بعدهاوما261ص6جزء-العربيةالجغرافيةالمكتبة:وكذلك

،خرسانانمننساغربيوجرجان..المهلبيقال:438ص-سابقمرجع-الفداءابووكذلك

،طبرستانوبين،خوارزمبينجليلةمدينةوجرجان...قالفرسخاًوتسعونثمانيةوبينهما

الأمطاركثيربلدوجرجان:قال..الغربجهةفيمنهاوطبرستانالشرقجهةومنهازمفخوار

فهي،بهامحتفةوالجبال،الخزربحرمن-قريبةوهي..يجريفهروسطهاوفي،الثتاءمتصل

آخربلدفيلي!ماالخليجخشبمنوبها،والنجدالغورفواكهفيهايجتمع،جبليةسهلية

...مثله

...بعدهاوما48ص-2جزء-الحمويياقوتانظر
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عنتفصلهامتقطعةجبليةسلاسلعنعبارةوالإقليم...الاَنإيرانذهـقشمال

بلادعنالأقاليمتفصلالتيكوبيتجبالأشهرهاومن...لهاالمجاورةالأمصار

منطقةفييمرالشرقجهةمنوجاراتهاإيرانبينالحدودخطكانوإن،التركمان

فتشكل،الوديانإليهاتؤولأوالمياهفيهاتجريالسلاسلهذهشرقيمنخفضة

بعضعليهاتقومقليلةسهولاًتكونأووراماتشطوطأوومستنقعاتبحيرات

إليهاتوجهوالتي...الأفغانوبلادإيرانبين(سيستان)منطقةمثلالزراعات

...خراسانغزوبعدشرقاًالاسكندر

فيالسيولبعضإليهاتنسابقدصحراويةبقاعاًالداخليةالمناطقوتبقى

وصحراء...خراسانمنالجنوبيالجزءفيلوطصحراءالخيرأهمهاسنواتبعض

...غربهاالكافر

نهرأيضاًويسمىمشهدمدينةعليهتقعالذيمشهدضهرالإقليمويشق

بين-الآن-الحدوديشكلوالذيأفغانستانمنالقادمهاريفهرويرفد!كاشاف"

يفيضثمالتركمانوبلادإيرانبينالحدودليشكلشمالاًويتجه،وأفغانستانإيران

الإسمتحملمدينةمنيمرحيث"تادزهن"باسمويعرفالتركمانبلادرمالفي

...."هامون)بحيرةفيليصبالإقليمجنوبفيهيرماندنهرويجري...نفسه

،الشتاءفيوباردالصيففيحارأي..قاريمناخذوبرمتهوالإقليم

04إلىالصيفحرارةدرجةتصلخراسانمنطقةففيكبيرفيهاالحراريوالمدى

وأالوحيدالمطرومصدر...مئويةدرجة12الىالشتاءفيوتنخفضمئويةدرجة

الأبيضالبحرمنطقةمنالشرقنحوتتحركالتيالجويةهوالانخفاضاتإنماالثلج

مم225مشهدمدينةعلىفتسقط،خاصةبصفةفارسشماليوتتركز،المتوسط

الشمالفيالقوقازوجبالأرمينيةهضبةتعترضهاالانخفاضاتهذهلأنوذلك،فقط

شيءمنهينالهاولاالمطرظلفيخراسانتصيروبذلكالغربفيزاجروسوجبال

واليورززاجروسجبالقواعدعندمم025المطرخطويقبع..يذكر.

كما،المطرعلىيعتمدالذيالقمحمنطقةحدودالخطهذاويعين...والكوبيت

ويبدأ...الرعويةالقبائلفيهاتتجولالتيالرعيمناطقالخطهذامنبالقربتقوم

...شتاءالثلجهطولويكثرمارسشهرنهايةحتىديسمبرشهرمنالأمطارهطول
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سيحون!هرحتىخراسانمنالأرضشكل

بالإِقليمالبشريالاستيطانوأشكال

إلىثم...رخجإلىومنهاسيستانإلىالاسكندرتوجهخراسانومن

...أو"هراةو"!مرتضاهيعظيمةمدينةوهي...حالياًأفغانستانلشما...بلخ

ابنيقولكمافراسخأربعةبحواليالجبالأقربعنتبعدمستويةمنطقةوهي

...بالمنطقةوالفواكهالكرومبساتينيروي...دهاسيسمىضهرولها...حوقل

التيالصغيرةوالمدنالقرىمنبعديدعامركلهوالإقليم...الطينمنسورولها

منللماءطلباًوذلك...الفصليةالمائيةوالمجاريالأوديةحولوهناكهناتتناثر

نسبياً-القليلةأمطارهاتسقطالتي-المياهتتجمعحيثالحيواناتوسقياالشربأجل

السفوحوعلى،الوديانأطرافمنالمياهينابيعتتفجركما،المنخفضةالمناطقفي

المائيةوالمجاريالوديانطولعلىبلخحولبالإقليمالسكانيتركزكما...المشرفة

وزيادة،بالمياهمشبعةالتربةتكونحيثبالإقليمالزراعةإمكانياتتتوفرولذا

آباروهيالمنطقةفيبكثرةتحفرالتيوالآبارالقليلةالعيونمياهمنالاستفادةإمكانية

المعروفومن...الأرضسطحمنمقربةعلىالجوفيةومياههامتواصلةمياهذات

الحجارةمنالإقليمبيوتتكونأننتوقعوكنا...متضرسةجبليةالمنطقةأن

حولوالقرىالمدنفيالبيوتفمعغ...غيرذلكالواقعولكنالجبالفيلتوفرها

الطينيتوفرحيثالأوديةفيلكونها:.أولاً..الاَجر،أوالطينمنمشيدةبلخ

نحوالمنحدرةالسيولمياهمعالجبالأعاليمنالمجلوبوالمجروفاتوالرواسب

سقوفمنهاويصنعتقطعحيثبالمنطقةالأرزأشجارلوفرة...وثانياً...الأودية

والنقلالاجتيازصعبوعراًالآنحتىزالماوالإقليم...ونوافذهاوأبوابهاالأبنية

...لانتقالوا

فيأفغانستانباقيعنيختلفلاالإقليمإنيقول...للمنطقةوالزائر

مسقوفواسعبهوويتصدرها،الريفأمالمدينةفيسواءمتسعةفالبيوت...يثىء

الغرفبباقيالبهوويوصل...مرتفعةجبليةالمنطقةلكونالشديدالبردبسبب

وسطفيمرتفعةطينيةقاعدةعلىفيشيد""الفرنأما...بهتحيطالتيالمتعددة

النصففيالخبزويوضع،السفليالفرنبابفيبالحطبالنسوةوتدفع...الفناء
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...البيتخارجإلىتؤديبفتحةمنهيتخلصوالدخان...الفرنمنالعلوي

عليهاكانتالتيالصورةنفسعلىتعدفلمبلخفيكبيرتطورحدثوقد

المدينةالحديثالمعماريالطابمصبغفقد..مق337سن!ا!برالاسكندرزمن

الغناءوالحدائقبالميادينوتزيينهاورصفهاالشوارعاتساعفيتتمثلحضاريةبصبغة

الحديثةوالعماراتالخرسانيةالأبنيةإرتفاعتشاهدأنالعاديةالأمورمنوأصبح

...بالمدينة

!هراةو"!قندهار"مدينتيبهأقامالإقليمغزاحينالاسكندرأنويروى

البلادفيالبوذيةانتشاروكان...عاممائتيمنيقربمابعداليونانحكمواستمر

ظهرحتىالسائدةالديانةهيوبقيت،أسوكاالملكعهدفياليونانخروجبعد

....بوذاتماثيلفحُالمتالإسلام

؟هندكوشحتىسيحونمنالأرضملامحعليهكانتماذا

جيحونفهرعبرحيثشرقاًللاتجاهاستعدبلخفيالاسكندراستقراروبعد

الأنويمثل...أفغانستانمنالشمالفييجري)1(جيحونوفهر...سمرقندنحو

ويبلغالسوفييتيةالسيطرةتحتوقعتالتيوتركستانافغانستانبينالفاصلةالحدود

المتدفقةالمياهمنمدداًويستمدباميرهضبةمنينبعحيثكم9223النهرطول

...تركستانومرتفعاتهندكوشسفوحفوقالمتراكمالجليدذوبانبسبب

ترسبتوقد(خوارزم)آرالبحيىةإلىينتهيحتىالمياهبهذهسيرهالنهرويواصل

ولقائهالنهرفمعندوالنماءالخصبعظيمةدلتامكونةالسنينآلافعبرالنهرحمولة

مرتفعاتمنينبعكانالنهرأنالجيومورفولوجيةالدراساتوتدل...بالبحيرة

تتدفقالربيعيأتيوحين...قزوينبحرفيويصبالجنوبفيوباميرهندكوش

...الجليديذوبحينبغزارةالنهرمياه

بذخشانحدودمنيخرج-الأرضصورةفيحوقلابنعننقلأ-جيحوننهرأنالفداءأبوذكر(1)

الىيسيرثم..بلخحدودإلىيصلحتىبثمالمغرباًويسير..الروافدمنمجموعةبهوتتصل

نحويسيرثم"الشطآملاإلىالغربيالشمالإلىيسيرثمزمالىبجنوبمغرباًيسيرثم،الترمذ

.خوارزمبحيرةفييصبحتىالشمالنحوبميليشرقثم...الغربيالشمالفيخوارزم

ا-ا-ا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ا!برالاسكندرولعل...والأوسطالأدنىمجراهفيبالاتساعيتسموالنهر

بأشجارغنيوالإقليم...سيحونضهرإلىللعبورالأعلىمجراهفيضيقةنقطةتخير

هندكوشمنحدراتوتكتسى...الشوكيةالنباتاتمنوكثيروالصفصافالحور

واللوزوالعرعروالسرووالشربينوالأرزالصنوبربأشجارالنهرمنابمعندوبامير

فوقم0028-0015بينماإرتفاعهايبلغالتيالمنحدراتعلوذلكوالفستق

تنموم0015-075بينماتصلالتيالمرتفعاتوعلى..البحر.سطحمستوى

فتنموالسيحوشجيراتءوالأحراشالشوكيةلأشجاراأما...يالبرالزيتونأشجار

وعلىالجبالجنباتفيوهناكهناوتنبعث...م075عنتقلالتيالمرتفعاتعلى

...والطبيةالعطريةوالنباتاتالزهورروائحالنهرمجرىطوال

جبالركبثم...تركمانستانفيسمرقند)1(مدينةإلىالاسكندروصلثم

:أبواببعةارولهاحصنعليهايشتملسمرقند....604ص-سابقمرجع-حوقلابن-انظر(

مطلالعددكثيرةبدرجعنهينزل،الأرضوجهعنمرتفعالصينبابلهيقال،المشرقيليمماباب

لاثيليومما،الأرضمننشزعلىوهو"النوبهار"بابالمغربيلِىومما"السعد"وادينفسعلى

المدنفيماوفيها،كبارأسواقفيهامدينةوهي...."ك!"بابالجنوبيليومما"بخارى!باب

بعضهنهرفِىإليهاتدخلجاريةمياهولها...والمساكنرالخانالتوالحماماتالمحالمنالعظام

السوقوسطلىتلالمواضعبعضوو،الأرضمنعاليةمسناةعليهبنىِقدضهروهومعلقرصاص

كش""بابمنالمدينةيدخلأنإلىالصفارينمنالماءعليهايجريحجارةمنالصيادفةبناحية

ص،04ص،03ص،92ص،27ص،26صسابقمرجع-خرداذبةابن:كذلكوانظر

ص،226ص،32!اص،702ص،602ص،302ص،181ص،172ص،916

مرجع:الفداءابو...وكذلك.804ص،704ص-نفسه-حوقلابن:كذلكوانظر

واديجنوبيعلىمدينةوسمرقند:حوقلابنقال....094ص،486ص،484ص-سابق

نهرولهاعظيمخندوْسمرقندسوروحولالواديعلىمرتفعةوهي،السفدقصبةوهي،السفد

بموضعالسرقيشقجاهلِىضهروهوبالرصاصومعمول،الخندقيحمالاتعلىالمدينةإلىيدخل

المدينةحواليأنوذلك...كلهرصاصالنهرهذاووجه....:وقال...الطاقبرأسيعرف

الترابمنمنهخرجمابمقدارعظماخندقأفبقيالبلدسورفيطينهاستعمللأنهمستغل

....والطين

السندهذامنمياهالمدينةوفي...وزروعكلاتالفيضيةوسهولهضفافهعلالنهرولهذا

يزعمكتيبةوعليهاحديدمنصفيحةعليهباب-حوقلابنيقولكما-المدينةهذ.وفي...وبساتين

هذاصحو)ن...اليمنملكتُئعبناءمن(كشبابوهو)البابوأنالحميريةباللغةأنهاأهلها

أفريقي!مبحثفيسنبحثهماوهذاالشمسمشرقبلغمنمنهمالحميريينأنمعناهذلكف!ن

في-سمرهمدأهلروايةحسب-عليهامكتوبالحديديةالممفيحة)نحوقلابنويقولالحميري
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ذإ،حقاًالارتفاععظيمةوالجبال...باكستانإلىخيبرمضيقمنوعبرهندكوش

تلك.)1(0بامير.هضبةمنعة"ْالشرقيةالمناطقفيمترا5334ًحواليالىتصل

الإقليمنمطتحددالتيالشامخةاالبلعةالسلاسلمنهاتتفرععقدةتشكلالتيالهضبة

بينالحدودمناطقوتشكلالعالمبسقفلعلوهاالهضبةهذهوتعرف..تضاريسياً.

معظمقممهاالثلوجوتغطي،والتيبتوباكستانوكشميروطادجكستانأفغانستان

حيثالمتوسطالبحرفيمقدونيابشتاءيقارنلاباردأطويلاًهاشتاؤويكونالسنةأيام

...فدافىءالإقليمصيفأما...النسبيوقصرهبدفئهالتمتععلىاليونانيونتعود

الجنوبباتجاههندكوشجبالالهضبةمنوتمتد...إشهراثلاثةعلىيزيدلاولكنه

معالسياسيةالحدودمنمقربةعلىتصبعوقدأفغانستانأرضمعظملتحتلالغربي

1(

فتنةثمةإنويقول...تبعاياممنمكتوبذلكوانفرسخألفسمرقندالىصنعاءمنأن-زمانه

البابفيهذابهائلحريقعنالفتنةواسفرت(الميلاديالعاثرالقرنفيأي)ايامهفيوقعتقد

ولم...البابهذاعارةالسامانيأحمدبننصربنلقمانبنمحمدأعادثم...الكتابةوضاعت

اتخذوقد"بكوهك"يعرفصغيرجبلسمرقندعلىويثرف...أخرىمرة-بالطبع-الكتابةيعد

بعضويزعم...شوارعهابهارصفتوكذلك....منهاشيدتوالتيالمدينةأحجارمنهالأهالي

...بنائهابعضأتمالقرنينذاوإن.المدينةبنىالذيهوتبعانسمرقندفيالناس

الضروريةللعناصرواحتواءخصوبةوأكثرهاللزراعةوأصلحهاالتربأجودمنسمرتدوتربة

أشجاروكثرةطرقاتهافييةالجارالمياهمنبالجوالرطوبةكثرةولولا...والفواكهوالخضرواتللنبات

العاشرالقرنفيالأطباءيحكيحسبما)المدينهْتربةيبسفرطبالأهاليلأضرالمبانيبينالخلاف

تلكفيسمرقندوكانت...والخشبالطينمنالعمومعلمبنيةآنذاكالمدينةوكانت..(الميلادي

بعيدةبهاالمحيطةالجبالوبينبينهاالمسافةتكنولم(جيحونضهر)النهروراءمارقيقمجمعالاَونات

وهوالقديمسمرقندبسورتتصلالجبالأقدامبعض)نبل...والمنتعلالحافىعلىتستعصىلدرجة

--ًا
كوهك(جبلوهو)الجبلهذاأحجارالأهاليجلبوقد....الطولفيتقريباميل2وي-

جبلأنحوقلابنويحكيوالزجاجالأوانيمنهصنعواالذيوالصلصالالطرلْىورصفللبناء

...بوفرةوالذهبالفضةمعدنعلىيشتملهذا...كوهك

سسةمؤ)91ص،18ص-11رقمآسيافيالإسلاميةالشعوبمواطن-شاكرعمردانظر

سابق-مرجع-الاشلاميالعالمجغرافية-الاميالدينصلاحدكتوروكذلك-(بيروت-الرسالة

.271ص،261ص

العالمجغرافيةتومان.سريتثاردكوستبيدترنتيون.جي(الابن)ويلزهـ.جيز:وكذلك

.(بقيةأفرآسيا)-الاقليمبة

-الحياةدارمكتبة-الثانيالجزء-وآخرونالطائيحامدمحمد.دترجمة(أوقيانيا)-أمريكا-

.95ص:54صبيروت

آسيا)اهص،05ص-لبنانمكتبة-وآخرونزيادةنقولا.-دالعالمأطلسوكذلك-

.(والسياسيةالطبيعية
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فيتقتربحينولكنها.مك058قرابةالوعرالجبليالامتدادهذاويتواصلإيران

.قدم(00501)يتجاوزلالطيفاًصارقدإرتفاعهايكونإيرانمنالغرب

والممراتهندكوشجبالسلاسل

غرابةولا...الاقليمانهارمنكثيرمياهتقسيمخطتمثلهندكوشوسلسلة

مسيلاتتتفرعالشرقفالى...الأنهارجبال:تعنيهندكوشفالتسميةذلكفي

شمالخيبرممريجتازرئي!يرافدفيتتجهوهيباكستانفيالسندفهرتغذيوروافد

القادمةالسندبروافديتصلباكستانفيأبادإسلاموقرب...مباشرة"بيشاور"

الظاهراتأهميعتبرالذيالجريانيمثلالسندكان.نهرولئن..كشمير.إقليممن

فيبمنابعهاتضربخمسةروافدعلىيعتمدفالنهر...المنطقةفيالجيومورفولوجية

شرقوشمالكضميرفيبرمتهالاقليمطبوغرافيةتمئزالتيالوعرةالأرض

...أفغانستان

ستلنج:منهاالتيالأنهارهذهمسيرةحددتالتيالجبالأنحقاوالغريب

قدالجبالهذه...خيبرممرعبرالقادموالرافدوجيلام،وأندس،ورافر،وشناب

يطلقسلاسلعدةإلىجزأتهافقد...الروافدتلكبمسيلات-نفسها-تأثرت

مدينةغربالوسطفيباباوكوه-الشرقفيأنجمانجبالمثلمختلفةأسماءعليها

تركستانباندي:مثلفرعيةسلاسلوهناك...الغربفيبايانوباند""كابول

مورغابنهريبينباباوبانديتركمانستانحدودوبينبينهمورغابنهرشمال

هلمندنهريبينوهازاراجات،وفرخردهاريفهريبينوتيمانيرد،وهاري

رد.وكاش

سلاسلتخترقعظيمةممراتتوجدالشامخةوالقممالسلاسلهذهوبين

عبروالجيوشالقوافلوتتخذها..والشعابالأوديةرؤوسمنالشاهقةهندكوش

الذيخيبرممرالمعابرهذهأهمومنوالغربالشرقنحولهاومعابرمسالكالتاريخ

المقدوني.الاسكندرجيوشاجتازته

...جندي000012الحينذلكفي-تضمالاسكندرجيوشوكانت

ضهرعلىبنفسهاأقامتهجسراًعبرتثم...الهندلغزوشرقاًمتجهةخيبرممراجتازت

-11،-

http://www.al-maktabeh.com



والإقليم"تاكسيلا"مدينةدخلتثم..البنجابإقليمإلىوهبطت...السند

الجنوبنحووتنحدرمطلقاًالتلالتتخللهالامستويةواسعةرسوبيةسهولاًيمثل

...(ثارصحراء)باتجاهشرقاًوترتفعبالتدريجالغربي

ثمجلمنهرفاجتاز...الهندنحوزحفهالاسكندرواصلالسهولهذهوعبر

05003منالمكون"بروس9جيشعلىالساحقالانتصاربعدالسيرشرقاًواصل

المعركةتلكوكانت.....مق326سنةوذلكالفيلةجحافلعلىعلاوةجندي

فهرنحوبعدهاشرقأسيرهالاسكندرواعمل...المقدونيينمعاركأصعبمنبحق

منأكثربلغقدالاسكندرأنعلىيدلماالتاريخكتبفيهناكوليس"بيس"

ذلك)1(.

لموقعبالنسبةالشرقنحوغزواتهكلكانتالاسكندرأنمعناهوهذا...

...مقدونيابلاده

وفيشرقيةكانتزمانهفيأخضعهاالتيوالممالكاجتازهاالتيالمسالكوكل

...(مصرباستثناء)آسياقارة

...بالهند"بش!أ3!؟"لم+(أهيفاز"3نهرمنرجعقدالاسكندركانوإذا

..مق326سنةثارصحراءمشارفعندتوقفقدبذلكفيكون

الاسكندرفصةفيثارصحراء

وبشريةطبيعيةجفرافيةدراسة

المبحثفيالأخيرالتساؤلمشارفعلىأصبحناقدنكونوبذلك

؟متأخرونعراةيسكنهاصحراويةمنطقةإلىالاسكندروصلهل...الرابم

وتحت.*."بيس")2(ضهرمنأكثرالىيتقدملما!برالاسكندرأنرأينا...

...164ص...سايقمرجع-بيرنياحسنانظر(1)

+ءللا*ح43ء"ه)حلاخول!اكا3!أولحأول4و+ءاء+لم!!+أ+أء+يطانيةالبرالمعارفدائرةلكن(2)

م.ق327سنةسيرهتابعهارقائدوصلانبعدا!برالاشكندرأن345صفيتذكرا--749

صارقديكونوبذلكالبنجابنحوا3!ء!إ."بيسفهرعبرالثرقفي"دارا"ممالكأقصىنحو
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المهندسونشيدوهناك...جلمنهرمجتازاًإيرانإلىراجعاقفلوالجنودالقوادضغط

الاسكندربأمرلا؟ء3!ءدلاا"3آرتَنهالقائدقادهافرد0008لاستيعابالعودةسفن

أمام.ق326سنة(سابقاًالفاريى)العربيالخليجثمعمانبحرإلىالعودةرحلةفي

سالكأالحربيةالمشرقرحلةمنعائداًايرانالىالبريةبقواتهتوجهفقدالاسكندر

...بلوجستانطريق

...كذلكالأمركانوإذا...

الشمسمشرقفيفتوحاتهآخرمنراجعأعندهامنقفلالتيالمنطقةفان

؟آنذاكيسكنهاكانومنطبيعتها؟ماتوجد؟فأين...ثارصحراءتكون

بيزمحصورةتعتبروبذلكبباكستانالسندضهرشرقإثار"صحراءتقع...

وتتواصلباكستانغرب9)سليمانجبالوسلاسلالهندغربفي"آرافلي"جبال

الهند.فيفوجيراتسهولحتىوجنوباًالبنجابسهولحوافحتىشمالاًمساحتها

الاَتيةبالرطوبةالمحملةالرياحمهبفيتقعجافةصحراءعنعبارةوالإقليم

والنباتالمطرإلىالعالمصحارىأفقرمنفهيهذاورغم...الهنديالمحيطمن

الذيالجافالحارالعاديوالهواءالرطبالموسميالهواءبينيحدثتداخلبسبب

فيهضابهاإلىويصل..."صحراءثار9عنبعيدأالطويلةرحلتهبعدجهبط

عمليةالرطبالهواءيقابلوالذيالجافالهواءيمنعوبذلك...وإيرانبلوخستان

أعلىإلىوالارتفاعالصعودمنويمنعهفوقهيصعدفإنهبالإقليمتحدثأنالمطرنزول

حدوثأثناءالحدوثنادرةرخاتباستثناءوذلك...التساقطمستوىإلىأي

...الهوائيةالكتلفياضطراب

ودرجات...معهاماءقطرةنزولفيأمللا(هابطة)هوائيةكتلظلوفي

المدىوارتفاع...سواءحدعلىوالشتاءالصيففصلفيعاليةحرارة

في...سحابأيمنالجووعراء..الشمسشروقمدةوزيادة...الحراري

ويفيفونذلكمنيبقرهومايانإير-بليني-سترابونآرادفيولعل...ثارصحراءمشارفعلى-

.""حأ"اه!433+"تاجربتاكاندراالهنديالأميرالإسكندرخليفةبعدالهندفيحكمالذيأن
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الجنسإلىتنتسبوالتيالفدا!)1()منرحالةقبائلتعيشكانتالظروفتلكظل

عارية)2(أ!اه!،54!اأ""4المغوليةالمتأخرةالقبائلمنخليطمعالمنطقةبهذهالآري

...لباسأيمنتماماً

الكتابةمننماذجعلىالعلماءعثر)3(!4!ط!!هشه!لبمهجاكوبابادمنطقةففي

أجزاءفيالميلادقبلالسادسالقرنالىترجعا)،(ثا!44أ،أ334*أ4"!ولأالبدستية

بهاقامالتيالعلميةالدراسةومن...بالإقليمالقبائلهذهوجودكدتؤالغربيةالهند

الصفاتكلفيهاودونالبشريةالسلالأتعن7591سنةفيبليمنباخالعالم

غيىأن،الجسملعظاممميزةصفاتتحمللاالمغوليةالمجموعةأنذكرعنهاالموجودة

بأنهاتمتازالمغولفرأس...الخاصةالصفاتبعضتحملالتيهيالرأس

وهيجداًعريضوالأنفمرتفعةوالجبهةمفلطحأومستديروالوجه،عريضة

منبدرجةيمتازالفكأنكما،الأجفانثقيلةمنحرفةوالعين...وغائرةقصيرة

..القصر.منالقريبةالمتوسطةوالقامة...البروز

ثارصحراءفي(ز!!عههه"منطقةعلىأمطارسقوطلأرصادامراكزسجلتوقد

نموإلىدي-شالمطرمنالنوعوهذا...واحدةرخةفيبوصات5بحواليتقدر

هناكالميلادقبلماعاشواالذينالسكانكانثمومن..النمو.السريعةالنباتات

والأوراقالنموالسريعةالنباتاتوبعضوالدرقياتالجذورالتقاطعلىيعيشون

"ه(...والحشراتوالديدان

يأمنعارفالإقليمبهايستظلونأشجاراًالقدامىالسكانيجدولم...

311حلأح.!".*ا.،))-،.،11)ئال!ا،أ؟ة!01أااة)!)1أ3،اة،!.5..اأخاخاا)أاخااااأ)ا!ع،"؟؟ة.،ل!11ا!اأ؟)1ح1001)؟7دنظرا(1)

أ!اه؟!475المغوليةالفبائلعن961صانظروكذلك...346ص،345ص-سابقمرجع

وما71صيةبالإسكندرالمعارفمثاة-البثريةالجغرافيةأس!-الجوهريحث!لريانظرئ!ْ(2)

...بعدها

.كلا)،"+مأ.ءث!+3!أ4!هسؤح.3ا1لاأ"ح،!03،الا.اء.\أ!ا،أفىلمأسا.اطاةلم.انظرا(3)

سنةبالإسكندريةالمعارفمثاةنثر-شاهينالوهابعبدعليالدكتوربهاقامالتيالترجمةوكذلك

...94ص-7691

ء؟+*ء*4ء"15ءلمء،أصع،أسابقمرجع-التاسعالمجلد-634ص،347ص-انظر(4)

ح3ء33ءلم،ك!.ولكهأث!.3.!ا!ا54فى،ا4مح!5"اءد،*ءول.603!ا691؟-:نظرا(5)
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هناكوغيرهارمالمنالتربةحرارةدرجةأنعرفنافاذا...رأيناكمانباتيغطاء

درجة)018مئويةدرجة82علىيزيدماإلىالنهارمنتصففيتصل

الرمالفيجحوريحفرونهافينهاراًيهربونكانواأنهمالمتوقعفمن./..(فهرنهايت

وجوههمعلىهائمينكالحيواناتخرجواالشمسغربتفإذا...الجحيممنباًهر

وأعشابحشائشمنقتاًمؤالخضراءالنباتاتبعضأوالأرضديدانعنبحثاً

...المدفونةالنباتاتجذورعنبحثأالتربةفيويحفرونوأوراق

التيالبدائيةالجماعاتلهذهحضارينمطأينتوقعلاالظروفهذهظلوفي

...والجذورالديدانعنبحثاالأرضوحفروالالتقاطالجمعإلاتحترفلم

..المساكنوتشييدالطوب!شعتصلحتكنلم...التربةأنكما

...هناكالمتحركةالهلاليةالرمليةالكثبانوجودعلىتدلالاقليمفجيومورفولوجية

الممراتفيأوالجحورفينهاراًتختفيكانتهناكالبدائيةالقبائلأنإلانتصورولا

...الكثبانبيندهاليزشكلفيحفرهاعلىالرياحتحافظالتيالتلالية

بمثيىءإلاأجسامهمتغطيةأوالملابسصنعإلىتوصلواقديكونواأنيمكنولا

.الرمالمن

...تعالىقولهمفهومعليهمينطبقأنويمكن...،

دونهامنلهمنجعللمقومعلىتطلعوجدهاالشمسمطلعبلغإذاحتىأ

ستراً")1(

نمطعنتعبروهي...المطلقوالصدقالشمولصفةلهاالكريمةفالآية

أوملبسأوسكنمنستارأيالشمسدونمنلهااللهيجعللمبدائيةلقبائلمعيشي

...نباتيغطاء

...آنذاكالمعمورالعالممنالشرقجهةتعيشكانتلأوأنها

...بالضبطكانواأينولا...هممنبالضبطالقرآنيحددولم

09-الكهفسورة(1)
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وإنما...الآيةهذهمنللشعوبالاجتماعيةالجغرافيةهودراسةالهدففليس

سيرةمن)شىء(عنوالسلامالصلاةعليهلمحمدإخبارالقرآناستكمالمنهاالهدف

والتياليهودأحبارمنساقوهمومنقريشمنالكفاراسئلةعلىليجيبالقرنينذي

يستحيلأنهتماماًلثقتهم-الرسولإحراجمنهالغرضكانتعجيزيبشكلجاءت

فيلهومكّنسبباًشيءكلمنال!آتاهالذيالصالحالعبدذلكقصةعنسماعه

...الجوابحسنعلىرسولهأطلعاللهولكنالأرض
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الخامسالمبحث

جماعاتتسكنهاوعرةجبليةمنطقةنحوثالثاًمعبراًالاسكندرسلكهل4

الجبليةالسلسلةبينالقائمةالثغرةإلىوصلوهلوالتأخر؟البدائيةفيغاية

.؟القرآنتصويرحسبالشاهقة

علىالإغارةمنوماجوجيأجوجيمنعسداًهناكالاسكندرأقاموهل8

...ذكرها؟سبقالتيالمسالمةالبدائيةالجماعات

السذينبينبلغإذاحتى،سبباًأتبعثم09.الكهفسورةفيتعالىقال...

ومأجوجيأجوجإنالقرنينياذاقالواقولاً،يفقهونيكادونلاقوماًدونهمامنوجد

.)1(.سداً"وبينهمبينناتجعلأنعلىخرجاًلكنجعلفهلالأرضفيمفسدون

الصين؟الىالاسكندروصلهل

الكريم؟القرآنفيجاءمامعيتفقشيئاًالاسكندرتاريخفينجدفهل

وردرأيعلىبناءالصينإلىوصلقدا!برالاسكندرأنفرضناإذا،

عنالعملاقةالهيملاياسلاسلفيجبلياًمعبراًسلكقديكونحتمافانه)2(للبيروني

حتى..شانتيانجبالبلغقدويكون...تاريمنهرفروعمنلفرعوابطريق

..الصينسهولإلىيصل

..؟..البيرونيقالفماذا

29:49الكهفسورة(1)

38.ص،37ص،36ص-الباقيةالاَثار-الخوارزميالبيرونييحانالرابو:انظر(2)
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طوائفكانانبعدالرومملكجمعاليونانيفيلفوسبنالاسكندركانولما"

إلىعادثم،الأخضرالبحرإلىانتهىحتىوأمعنوقهرهم)1(المغربملوكوقصد

إسرائيلبنيمنبهاومنالشاموقصد...باسمهوسماهاالاسكندريةفبنىمصر

أرمينيةإلىانعطفثم،القرابينوقرث،مذبحهفيوذبح،المقدسبيتفَوَرَدَ

بن"دارا"نحوتوجهثموالعبرانيونوالبربرالقبطلهودانتفجازهاالأبوابوباب

مراتوهزمهوحاربهبالشامعملهمفيبابلوأهلبختنصرأثارهالذيللثأرأخذاًدارا

واستولى"آذربختبنبنوجسنس9المسمىحرسهصاحبأحديهمافيوقتله

."البعيدةالأمموغزاوالصينالهندوقصدالفرسممالكعلىالاسكندر

بالفعلثابتأمروهذانحوالبنجابالجبليخيبرمضيقعبرالاسكندرإنقلنا

إلىوصولهفهوأدلةإلىيحتاجالذيالشيءأما...الدامغةالتاريخيةالأدلةوتدعمه

كانتقبائلمنبلادهحمايةفيالصينإمبراطورلمساعدةهناكسداًوبناؤه...الصين

..والاَخر.الوقتبينعليهاتغير

...العربرخينالمؤمنكبيرباهتمامحظيقدا!برالاسكندرأنوالحقيقة

تاريخيةرواياتحقائقبعضالعظيمالفاتحهذاعنكتبوهمافيأنشكولا

زادأنبعدإلابالطبعالغالبفيإليناتصللمولكنها...وهناكهناصحيحة

ونمقوها...الأساطيرمنبغلالاتوغلفوهابعدهمالمتاخرونالكتابعليها

...والطرافةالخيالولمساتاللفظبحوشي

...الصينإلىوصلا!برالاسكندرأنولنفترض!ه

علىمنهاتغيرالمتوحشةالقبائلكانتالتيالرهيبةالثغرةذاتالجبليةالمنطقةفاين-

؟المفتوحالجبليالحائطوراءوبدائيةمسالمةقبائل

أحوالفيالخميستتارووردفقد...الاطلاقعلىالغربأوالمغربإلىالاشكندريصللم(1)

بنىالاشكندروأن(صصر)بالمغربالمقصودأن601ص1حزء-بكرىللديارنفيسأنفس

بعأرعلىومنارعجيببنيانوفيهاالبلدانعجائبمنوأنهايةالاشثَندرمدينةممر(أي)المغربفي

المشرينمنالسابقينبكتبوردماأنذلكومعنىكبيرةمرآةالمنارذلكعلىالقديمفيكانأساطين

بالنسبةالشصرمغربفيليستمصرلأنالصحةمنلهأساسلاالشمسمغرببلغالاشكندرأن

."مقدونيا"وبلادهللاشكندر
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1\!و!،".-،ءَسر-

1ستا.!ا!بشًصئضلهمِا،ي!!سدَ؟لَر!ح!ح!َأكر ءأَنهع!*3-!ا،،ي/!،
+!لمت؟

--مط01
ث*:.-----َ"*--------ص!،001

.--َأ.رْولعطر-صب8 هـجم!و!لرهـع!اهـسَجمه!خر-ح!81

.حمحح!--.رفاء-فى*رز-

حمنج!س7لَمَكزًتحاءسا-رر--------!إ-!آلى-!،.
---يًح!----سعا.---

--صَ!حصجسَيرَ!ضَءَءَ

!ضاممربِمعرلانر-لربًَلم،

.،ت!عاَ،اهـءكاصرر!ير

فَمصلاجِمَبرََ.7

--ي!أ*-----=--حح-يي---------::-*!!

--حإ-!---3-------ص----ء-- .*--إا،ا.-3--ص-محرجمرلم!بجيمغ!ر!رس+!-يرت

كمثور!إا!خإجب-ليَبَا**!*

العظيمةالصينسهولنحوعبرهاقدا!برالاسكندريكونأنيحتملالتيالاصقاع

يطةالخرمنالئرقيالشمالفِىمنغولياوتبدوآسيا!ثرقفي
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بالفعل؟متوحشةقبائلهناكوهل-

حمايتهم؟السدبناءالاسكندرمنوالمستضعفةالمسالمةالقبائلطلبتوهل-

؟(الأساسمنموجوداًكاناذاهذا)السدهذايوجدوأين-

الكريم؟القرآنفيوردكماوالنحاسالحديدمنمشيدهووهل-

بالصين؟فتوحاتهفيالاسكندرإليهاوصلالتيالجبليةالمنطقةأين!ه

فرغأنبعدالاسكندرأنالمؤرخينعننقلاًالاشلاميةالمعارفدائرةفيورد

قلأو-ذكرها)1(التيالغزواتوهذه...العالمبقاعبقيةغزوفيبدأالهندمن

أرضدخلوأخيراً..التبتوبلادالصينفتحأنهإلىتذهبالمؤرخون-نقلها

.الظلمات

عنبحثاًلمقليمالتضاريسيةالخريطةنستعرض...الرأيهذاعلىوبناء

...الصيننحومقبولمنفذ

بيس""هيفازنهربالهندالاسكندرعندهاتوقفالتيالمنطقةمنللصينمنفذلا

ونهروواديهالنهرهذالأن""تاريمخهريسلكههندكوشمرتفعاتفيجبليممرإلا

)2(00.هندكوشمرتفعاتمنالمياهتقسيمخطفييشتركانوواديهبيس

قدكانإن-الصينإلىطريقاًسلكقديكونانالاسكندرعلىوَيَسْتَحِيلُ

ذلكدونيحولالرهيبالهيملايارالجبليفحائط..المسلكذلكغير-فعلاًغزاها

...الأمياللآلاف

الصينالىهندكوشمنيقللطرالجغرافيةالملامح

المكنومنتاريمنهررافديعلىوكاشغر،بارقندمثلمدناًتوضحوالخريطة

..."تاكلاماكان"صحراءنحوالرافدينمنكللواديالاسكندراجتيازتصور

931ص-سابقمرجع-الاشلاميةالمعارفدائرة(1)

والسياسية.الطبيعيةآسياجغرافية51ص،05صر-سابقمرحع-العالمأطلس:انظر(2)

-123-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


تصلواسعةصحراءوهي"تاريمحوض"الجغرافيينبعضعليهاويطلق

وندرةجفافاًالعالمصحارىأكثرمنوهي...كم022.476حواليإلىمساحتها

ويختفيتقريباًهناكتنعدمالأمطارتكادبل...والحشائشالأمطارفي

والسفرالأوديةمخارجعندالواحاتبعضعداالحياةوتستحيل......النبات

...متغيرةالطرقفمعالم...والمجازفةالمغامرةمنضربالصحراءهذهعبر

عبرمقصدهاإلىالطريقضلتبشريةهجراتعنيخالتارويحكي،شاقوسلوكها

...الصحراءهذه

الذي"تاريم"فهرواديعبرالصحراءلهذهالاسكندراخشاقتصورويمكن

حواليالواديهذاطولويبلغ...بإسمهالبعضيسميهاالتيالصحراءهذهيشق

جبالفوقالمياهتقسيمخطمنذكرناأنسبقكمامياههالنهرويستمدكم0015

..."نورلوب"بحيرةفيوواديهالنهروينتهيهندكوش

الحائطذلكالارتفاعشاهقعظيمجبليبحائطالاسكندريقابلأنبذولا

الغربيةتركستانفيمعظمهايقعشامخةسلاسلوهي...شانتيانجباليسمى

يغطيالدائمالجليدفإنالارتفاعلهذاونظراًقدما23487ًإلىارتفاعهويصل

..قممها

..."زونفاريهحوض"إلىتؤديثغرةبينهماقسمينإلىمقسمةوالجبال

الكريم؟القرآنفيذكرتالتيهيالجبالهذهفهل

.....لابالطبع

الحديديالسدالمطلاقعلىماإنسانفيهايشيدولممفتوحةزالتماالثغرةلأن!ه

...الكريمالقرآنفيذكرالذي

نهر-زالوما-يسلكهاكانالفتحةهذهإنتقولالجيولوجيةالأبحاث"ولأن

."نورتيلي"بحيرةفيليصبشمالاًيجريصغيرفهر:وهو(ماناس)

حوضفييصيرأنحالياًأوسابقاًالفتحةهذهيعبرلمنويمكن

تحجبهولا...(قدم0001)إرتفاعهيبلغحوضوهو....."زونفاريه"

كماوالمطرالرياحمصادرعن(الطاي)لهشماولا(شانتيان)جنوبهالعاليةالجبال
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أمطارمنأكثرأمطارهفإنولذلك(تكلاماكانصحراء)تاريمحوضفيالحالةهي

...يمتار

منرهيبةبسلسلةالشمالنحوالعابريصطدمزونفاريهحوضعبوروبعد

التوجهيريدكانإذا-شرقاًيتجهأنيبلغهامنوعلى...اجتيازهايمكنلاالجبال

المتجهوجهفيالجبليالحائطسدالشهيرة"جوبي"صحراءلتكمل-الصيننحو

...شمالاً

هوانج"ضهرسهولعنالشمالفيمنغولياقبائلبينفعلاًتفصلألطايوجبال

خطاًاتجاههاويتخذ...قدما13321ًإلىارتفاعهاويصل...الصينفي"هو

....الشرقيالجنوبنحوالغربيالشمالمنطويلاً

بالإِقليمالبشريةالسلالاتدراسة

بالفعل؟متوحشةقبائلهناكهل،

لسورامنغوليامنالمجاورالقسمأننجد...الصينخريطةإلىبالنظر

العمومٍعلىالاقليمهذاأجزاءوأكثرالداخليةبمنغولياحالياًيعرف"العظيمالصين

عموماوالإقليمالجافةالمراعيأوالصحراويةالأراضيمنفسيحةسهولعنعبارة

.....مربمميل000626نحويضم

الصينعلىيغيرونالأقدمونالسكانفقدكانيميزالإِقليمالذيللقحطونظراً

...العطاءالداثمةوأنهارهاالغناءوحدائقهاالخفراءبسهولها

البدائيةالقبائلهذهوجهفيالسورهذاالقدامىالصينملوكبنىثمومن

....المتكررةوهجماتهاالجائعة

القرنإلىتاريخهايرجعالتي"التركيةخونيةالأور"الكتاباتفيوردوقد

التتر""والثلائونأالتتر"هماالقبائلمنطائفتينذكرالميلاديالثامن

يطلقكانأتتر"الاشمأنإلى،،+أهكه+اه"+،،طومسونويذهب....التسعة
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بحيرةجنوبيسكنونكانواإنهمويقول")1(المغول"علىالبعيدالعهدذلكفيحتى

...ذكرناأنسبقكماجوبيوصحراءالطايجبالخلفتماماًأي"بيكال"

تسميكانتبالمغوليةوتتحدثمغوليأصلمنانحدرتالتيالشعوبأنويظهر

فيجنكيزخانعهدبعدالاسمهذامحلحلولكن...التترباسمدائماًنفسها

رسمياًاستعملهالذيالإسموهو...."مغول"الاسمالوسطىوآسيامنغوليا

..."مغل"الاسلاميةالمصادرفيالاسمهذاوورد...."جنكيزخان!

الكاريبيبيانيوحنا:الاوروبيانالرحالانذكرهمماذلكعلىونستدل"ومغول9

.)2(."الربركيووليم9

منلحمايتهمالسدبناءالاسكندرمنالمسالمةالقبائلطلبت،وهل

؟المغول

الاسكندرصادقالصينملكانالقدامىرخينالمؤ(بعض)يذكرهماكل

علىمنهيغيرون-(المغولأي)-الترككانوادعلىسدبناءفيبهواستعان

...بلاده

إسمهيحددلمهناوهو-"القرنينذا"أن)3(.00"خرداذبةابن"ذكرفقد

منهوبعثأشهرسبعةالهندببلدأقاموقتلهالهندملك"بفور"ظفرلما-بالضبط

حتىالشرقملوكمنرسلبلغهالحينذلكوفي...والصينالتبتإلىجيوشاً

لما:خرداذبةابنيقول)الجزيةوقبولالولاءيعلنونالصينوبحرالهاديالمحيط

يذعدلأي-وعدله.الهندملك-"فور"و-الفرسملك-"بدارا"ظفرهعرفوا

ألفاً،ثلاثينفيبهوثقمنالهندأرضعلىفخلف...سيرتهوحسن-القرنين

وقال...إليهمسلماً"طراخنتهأفيملكهمإليهفخرجالتبتبلادأتىحتىوسار

أمركأنبهعلمتماناوأكبمنالظفرمعوالوفاءالعدلمنالملكأيهاعنكبلغنيله

ولا،يدترشيءعنموافقتكأردمولايدكفييديأجعلأنوأحببت،اللهمنكله

ص6918سنةهلسنكي3+أ،+هنأ"أكاحء53.14:،أ5؟طعننقلا-سابقمرجع-المعارذ!دائرةانظر(1)

ااثهامما.ءهثا.اوكذلم5،ا!هم!أ!+4ححثي"3أأ+فيول4أليااأ)في+3051"لا"ءرعا!ا:نظرأ(2)

...365ص:363ص-سابقمرجع-خرداذبهْابن-انظر(3)
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فأنا،مغلوبال!أمرومغالباللّهأمريغالبإنماويغالبكيقاتلكالذيفإنقتالك

الاسكندرعليهفردشئتبماذلكجميعفيفمر،لكيديفيالذيوالملكوقومي

الاسكندرهوبذلكالمقصودأنإلىخرداذبةابنويشير....جميلاً(

الصينملكوأن،الصيننحوالذهابفيصاحبهالتبتملكوأن)1(.00ا!ر

عنهسمعهمالهذاكراًواسترضاه...فيالقعشرإلىمقسمةجنديمليونفيقابله

......الجزيةلدفعاستعدادوعللحربهاستعدادعلىوأنه...وكرموفاءمن

...الصينملكفقمل...الصينأرضانتاجامنهالاسكندرفطلب
01

ومعهففتحهاشولأرضإلىانتهىحتىالشمالجنوبسائراًالاسكندرواستمر

لهم-يكنولم...(المغوليةالقبائلأي)البريةتركنحوومنها...الصينملك

منزاويةفيوإنهم.كالشراكضيقواحددربإلأمنفذ-خرداذبةابنيقولكما

عنوزال...شرهمالناسوكفىفيهابقواالمنفذهذاعليهم"سد"لوالأرض

فسدالصينصاحببهأشارفيماالصوابوجهالاسكندرفعلم...فسادهمالأرض

هذاأنواحدةمرةخرداذبةابنقررهكذا)ال!وصفهالذيالسدوهوالواديذلك

عنبعيدذلكفيوهو....الكريمالقرآنفيذكرالذيالسدعينهوالسد

.(الصواب

الملكفامرهالصينإلىجيوشهييقدمهأنفيالتبتملكلهفقال"..362صخرداذبةابنيقول()1

مصاحباًالاشكندراليهوضم،بعدهأرضهفيابنه"مرابيك"فاسخلف،مملكتهعلىابنهباستخلاف

صاحبفخرج،اثرهفيالمعسكرعظمفيوالاشكندرمقدمتهفيالصينإلىوسارآلافعثرةفِىله

منعنهبلغهمالهيذكرالاشكندرإلىوبعث،ألفمائةعسكركلفيعساكرعشرةفيإليهالصين

يأمرأنفسأله،عنهعجزماذلكارادلووانه،الحالهذهمعقتالهيسعهلموانه،الفعلوكرمالوفاء

منغيرهالىفعلماحسبعلىأرضهعثريحملأنوأمره،الاشكندرفأجابه،يمتثلهحتىيدهيربما

علىالقليلنمرةعلىقادراللهلأنعددهكثرةيهلهولمعليهاللهاستعانيفعللمإنوأنه،البلادسائر

فيعدلهمنكانمايعرفوهأنوأمرهموالهندالفرسمنجماعةمعالجواببهذاإليهوبعث،الكثير

يقبلأنوسألبالطاعةالجوابالصينملكفرد،إليهمصنيعهوحسن،فيهمفعلهوجمغبلادهم

الاشكندرفرضيى،ت2الآلامنوغيرهوالفريدالحريرعنهوصلحه،بلادهعثرمنيؤديهفيمامنه

فيهاوجعل،الحجارةبرج:سماهامدينةبنىحتىأرضهفيالاشكندروأقام...منهوقبلهبذلك

فيآخذأالصينوسار،بنوكليديسيعرؤءلهصاحباًعل!همرأسرابطةرجلآلافخمسةالفرسمن

إحداهمامدينتينبهاوبنىففتحها..."شول"أرضإلىانتهىحتىالصينوصاحبلاثجهة

."خمدان"ىلأخروا"لشوأ
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...العظيمالصينسور

؟القرآنفياللّهذكرهالذيالقرنينذيسدهوهل

منسدإقامةالأياممنيومفيتشهدلموعرضهابطولهاالصينأنشكولا

الصينسور"بقايافيهاالموجودوإنما"القرآنفي9ذكركماوالنحاسالحديد

يكنولم...فقطوالحجارةالطينمنالأقدمونالصينملوكبناهالذي!العظيم

يقولذلكوفي....أحدحضارةأوأحدمساعدةإلىحاجةفيالصينملوك

ذإالخارجيالعالمإلىبحاجةالصينيونيشعرولم"ويلزهـ.جيز"البروفسمور

المجاورةالأقطارفيالموجودةالحضاراتمنبكثيرأرقىحضارتهمأنوجدوا

الأقطارهذهشعوبعليهاعتمدتالذيالموردالصينحضارةكانتوقد...لهم

المدنياتفيوأثّرتالخارجيالعالمإلىوصلتأنهاكما...والنقلالاقتباسفي

والآدابالفنونمنوالكثيرالكتابةلغةعنهاالشعوبأخذتفقد...البدِدة

العقاقيرمنوكثيراًوالورقالحريرصناعةالصينيينمنالعالمتعلموقدوالصناعة

الفلسفةوصلتوقد...البارودومسحوقالمغناطيسيةوالإبرةوالطباعةالطبية

.....إمبراطوريتهاحدودعنجداًبعيدةأصقاعالىالصينية

...وادفيأقيمالسدأنخرداذبةابنذكر!!

يحجزفإنه"العظيمالصينسور"أما...ذلكعلىواحددليلمنوليس

يقمولموالحجارةوالطينالطوبمنمصنوعولكنهالصينوب!نبالفعلمنغوليابين

فيجوبيصحارىبينالكيلومتراتالآفبامتدادشيدوإنماوادأوفتحةأوثغرةفي

الهاديالمحيطعلىالأصفرالبحرخليجمنمبتدئاًالعظيمالصينسهلوبينالشمال

صوباتجاههبدايةمنالأصفرالنهريقطعٍحتىغرباًمتجهاًبكينشمالمن

بينالوسطنقطةإلىيصلحتىبجنوبغربابعدهاالسورويتجه...الجنوب

وينحرف...شمالا53ًْ-40ْعرضوخطيشرقاًا50ْ-ا01ْطولخطي

ويتجهأخرىمرةالأصفرالنهريقطعحتىالشمالصوببعدهاالعظيمالصينسور

"جيوتشوان!مدينةوحتىمنغوليامعالحدودويساير"ووواي"مدينةحتىغرباً

صحارىنحوشمالاًويتجه"شاننان"جبالمنينبعالذي"تسين"فهرويعبر
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تماماًيلتحمالكبيرحتىالصينسورويستمر.هناكداخليةبحيرةفيليصبجوبي

الشرقمنالحجارةمنشاهقاًحائطاًيمثلوبذلك.....!طاغالتن"بجبال

حصريحكموبذلك....(طاغالتن)جبالحيثالغربإلى(البحرحيث)

الأمطارالكثيرةالخصبةالصينسهولعنوعزلهاالشمالفيتماماًجوبيصحراء

0004منذالتاريخفجرمنالعريقبشعبهاالتحضروالعظيمةوالخيراتوالأنهار

سنة.

لأنح،أ+ق3،!حا)!دالأالعظيمالصينسورببناءا!برالاسكندريقم،لم

العظيمالسورهذافيواحد(حجر)يوضعأنقبلوماتعاشا!برالاسكندر

.ق323سنةوتوفيعاما32ًوعاشم.ق355سنةا!برالاسكندرولدفقد

الاسكندروفاةبعدايم.ق221سنةبعدبنيفقدالعظيمالصينيالسورأما..م

يوحدأن"أ!س!،4؟أ"حلما!لها+"!،4هوانجشيهتشناستطاعفقدعاما20حوالي

...الميلادقبلالثالثالقرنحتىنفسهاعلىمنقسمةكانتالتيالصينولايات

مرةلأولم.ق221سنةولأ"شا،،"أطح!!ول،لا+"هوانجشيهتشننجح

كللديهتجمعتوبذلكالصينيةوالإماراتالولاياتشمالجمعفيالتاريخفي

لذلكوخصصالعظيمالصينسوربناءفيفشرعوالاقتصاديةالبشريةالقوةأسباب

تئمحتىالبناءواستمرالأحجارلنحتالعمالمنالآلافومئاتالمهندسينآلاف

الدائمةالهمجيةالقبائلتعيشكانتحيثومنغولياالصينبينالشماليةالحدودسد

منجزء)الأصفرالبحرمياهمنالسورهذاويمتد...الصينسهولعلىالإغارة

علىويشتمل،ميلطولهوبلغتاغالتاينجبالسلاسلحتى(الصينبحر

.أشداء)1(جنودحراستهاعلىيقوممتباعدةمناطقفيالضخمةالبواباتمنعددكا

تصميممن!حيثمصرفيالجيزةإهراماتعنالعظيمالصينسوريقلولا

يمكنالتيالطاقةعظمةحيثومن-الهدفاختلافمع-التشييدعلىالإنسان

الإنشاءنحومركزيةحكومةمنسليمبتخطيطوجهتإذايمتلكهاأنللشعب

..والتعمير

جامعةوالمعاصرالحديثالأقمىالثرقتاريخفيمذكرات..أباظةفاروق.د:انظر(1)

لص!3!3.+:كذلكوانظر5ص،4صم7891سنةالتاريخقسمالآداب-كليةالاشكندرية

3ءا?"للا-ا!ولهأ!ء"لم؟"!3!هءحح؟4،(5لأثي41)3"ءك!3ه3،!ا.5591
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بغرضأالسور"منأجزاءبعضازالةفيالحاليةالصينحكومةبدأتوقد

علىحرصثالوقتنفسوفي...مكانهافيوالصناعيةالهندسيةالمنشآتإقامة

التحضرنمطعلىكدليل(سنة1022)عبرالباقيةلمعالمهالعامالطابمعلىالحفاظ

شيهتشن"الإمبراطورإهماميقتصرولم...يخالتارقبلالصيناليهوصلتالذي

وتوفير(جوبي)منغولياصحراءفيالهمجالمغولقباثلمنبلادهحمايةعلى"هوانج

الحكمنظموتوحيدالجديدةوالتشريعاتالقوانينسنإلىتعداهابلللبلادالأمن

حكاموتنازع..البلادإلىالفوضىعادتوبموته...الإقطاععلىوالقضاء

البلادعلىنفوذهاتبسطأن"هان!أصةاستطاعتحتىبينهمفيماالسلطةالأقاليم

...قرونالأربعةمنيقربماحكمهاواستمر،م.قالثالثالقرنأواخرفي

الذي(النحايىالحديدي)السدبنىقدا!برالاسكندريكونلاوبذلك8

...الكريمالقرآنذكره

القرآنذكرحسبمامقدونياًلبلادهبالنسبةالغربنحواتجهأنهيثبتولم،

حمثة،عينفيتغربوجدهاالشمسمغرببلغإذاحتى،سبباً!فأتبعالكريم

)سورة.."حُسناًفيهمتتخذأنواماتعذِّبأنإماالقرنينياذاقلناقوماًعندهاووجد

85-86(الكهف

يذصفاتعنالقرآنقررحسبماصالحأعبداًالاسكندريكنولم8

فيعذبهربهإلىيردثمنعذبهفسوفظلممنأما"قال..فيهجاءحيث..ءالقرنين

أمرنامنلهوسنقولجزاءًالحسنىفلهصالحاًوعملآمنمنوأما...نكراًعذاباً

88(الكهف)سورة.يسراً"

العبدصفاتمعأبداتتفقلامواقفالتاريخصفحاتفيوردتفقد

ووزيرهكافراًكانأنهالشوكانيذكروقد...الأكبرالاسكندربهاقامالصالح

.))1(الفيلسوفارسطوطاليس

وبينالاسكندرتاريخمعالمبينواضحاًتعارضاًنجدسبقماكلومن،

ص-بيروت-المعرفة-المجلداثالث-دارالقديرفتح-الشوكانيمحمدبنعليبنمحمدانظرلم(1)

703.
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...القرنينذيعن-المطلقالصدقوهو-القرآنرسمهاالتيالمعالم

..ذلكعلىوبناء

القرنين.ذاهوليسالمقدونيا!برفالاسكندر

...الثانيالاحتمالفينبحثأنوعلينا

0)1(0.اطميرييقيسافربنعمربنشمر+

الآتية:المباحثعلىقائمةالبحثخطةتكونأنوأتصور

؟الأرضفيلهاللهمكنهل4

وجدهاالتيالجماعاتوما؟انتهىوأينالشمسمغربنحوطريقاًسلكهل"

.؟هناك

؟العصاةمععنيفاً...المسالمينالبسطاء0معرحماكانهل"

صالحاً؟عبداًعمومأكانهلأي

حددهماعلىوبشريأجغرافياًتنطبقوهلالشمسمشرقنحومسلكهمعالمما!ه

الكريم؟القرآن

وراءمتوحشةقبائلمنوحمايتهاضعيفةأمةلنصرةالثالثةرحلتهفيسدأبنىهل"

مفتوخ؟جبليحاجز

؟القرآنفيجاءمامعالسدهذامواصفاتتنطبقوهل

رجلاًيكونانالقرنينذيفيتوإفرهاالواجبالثروطعن36ص-سابقمرجع-البيرونييقول(1)

والمغارباثرقفيمقاصدهمنومكنهعظيئأمراًوالقدرةالسلطانمناللهأعطاهقدضديدأصالحأ

فيالظلمةودخلواحدةيدفيالملكجمعقديكونوأن،العبادوتذليل،البلادوتدويخالمدنفتحمن

بينوالحولوالنسناسِالناسغزومنوتمكنالعمرانافاصىثاهدفدويكون،بالأجمالالثال

التيالحديدزُبَرمنالشبفيعملهبردمالمصاقبةالبلادإلىالفبائلهذهوخروجوماجوجياجوج

..المذاببالنحاسالحمها
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!!3برءل!حي!!ءكالأءِّ-كئؤ*؟-لأ!"ء؟ور،3ء!و!يرير7ء!ء!ىءلا!ئم-كا!!*برلمتردلأس!!م*بنءلا!ص!ىكيم\تريرس؟!ا!3لمه،!
؟ع،؟َسلإ*!!لاس7!ح!!لميم-لمخ!يمع!ءلمء،!7!لأ

!ء!!!/حم!ركا!قيصءثش!لا!،؟3لايم؟ور؟برءبر؟!بر

د+!*خ،سً*رز!و:!!،!س-سكأءبم!!صء-؟?*عبر؟33+!صءفيبمبزلأء!:3لمغيِريمى!!

!د3َلم!**ك!!ء

!*لم*"!ى،لم،-!!3،ءررثسسء!!!ص!سس!-"سع/!تي!-"!س!3،/*كأعء"؟!يتن!ء!،ص-!ص!كأ!،-

ىء37كاس*!-!ضء3َصءكا!!ع3!؟،،؟!!3"لا-ءبر

*ع3

ءعرئهـ!!!ءص-!!ء

لأ/"!يص33ء،لايرص-؟-كا?3"!،س،رر؟!رروبرء!

ءص--،!!ئر!"ء!ث!ملمء"ءس7لاح!ش!3كأ-3ءق.ك!!!*،!ص؟9!؟ع!-!!ء،ئم!يركمرشممبمص!!ا-بر+؟؟

كوع!!ص-صيرء-؟3+!3ك!كا؟؟لإكل!%3أكأ3ِرزس؟ًص ث!و!ي!7لا2كا،،3،برخءع

س-؟*!"ء3كا:سس76بر!3!7!!قيبَرير!سّكألاق3!!فيجثه!كا؟7عءص773؟،7!3-

!3؟-!"سثصء+*ءى!ّ!!وءبرلم?و!ر!و!-.ء!ئ!--7؟كا6ش-3!3ءلمش3*?ص!ءصلا!كاِ
-73كاصّد!-لملى!ى!يم!333كا!

؟،!"!ء،3أ+؟3!!!*س!*!خلا!*غ7سخ33ير،فيرو!،!لمّبريرلإ)

3!ع4كا!ء؟ممىض!ضيه!*كا!لمفي"!\س3*ى!ي?-كاءقي

يرس?ع--س!3-ء!ثه!!هخ!!على3!!ير،!3لا33!ةكأء،إ

بزلم؟لملاس!7!ش-،صممم!3+3كأ--3؟-+3يربهة

كاعثيعك!كلا*صاحءر7-عء-*/؟س؟!!!!كاىئمغير!ك!لم!!خ؟!!7؟قي؟

!4/?سس3دى37ءلمء1ححىلأ،سءك!

ء!س!!!ء3!لمعبم!ص!ل!!

*شكوكاحيم!*!-7!!ء!ر،ثر!!!ء-!ص؟

+لىح+*ير-!لىىلم

"!-ص!كاكيءلأ8،ء2*!ء،؟فيك!ي3ء!ص!لىبم7!بميلم!أيميو!1لم!ء!ج!3-!كأبرص،لم!7!لمص،كل!

-كبم!شءك!-،ك!كا97ئهر؟

*خ7ير؟.،صء،،صلمأ--!*حم!!

عبمرس!!في*لم3!،ء3-ءيرعو3!3؟د-كاص!؟!؟*+!-3

سء!3ء*كا*4؟،!ئمض،!!!يم+فيو3!لى

بر3!صسءكألم3!،لمء!ر،؟لم!3كز!!3لم!ر!ا!،د-!"-/3?*3"7لم-،كاسء

!?*ءير!-?2شلمع!!ى3سحلأ!هم!7!لم!ير3!!3!،

؟لم*،!-3!ص3-!لحير؟ص!لمكأبن

"ء!كا*!!ء!!و3لم!مبرجهـ*!ء!-؟ك!س!،

-،3؟-3--!؟3ح!؟مم!ي!لاسعؤ3ين/"ع!ممي!ء!!3ق

؟لأ!كا!ى!*ء*مم!ص،،كاً+صء6*1بههـ!!،9؟!"-!ءبر!خم

!--؟!!1!33بر1ءممغء

-!!طلأكمحمم،!ح!؟،!/33!!!يه!!+ءبر!كا!7+!سصص7!ممء+س!؟!ء3!ى-لمء!3:ضج!-3

ء!!-!كا!ع!لأ!!3!!-بخ!4لألم*!ص!-!!9برفي!كروءلا!7*!!4ءوبرس

ءير!9خ!!!ئمالأء!ه!/ء؟ءلمق*رر!وكأ،-!خ3!جمبثر؟*!%صص،3فى؟،3ء!كغص%ءيمبر
ووخ-!!ع*،-/!ءً؟-!؟3،يهبم!!َ!ء4!3*عّرز!ءلأ

لاكالمكاع(3؟!كا!!/

كا!،لم\كا،!ء؟ء!"كأع!صع!ء!*3

بم!،!صثيء،!جمز-و/!-ً+!!!ي!ث!كاغءىء-9؟ءَس

كألم!بر73،لأ+!!ء!بموألملأ،7كاكا2*!؟ءسلم!ءع*،ء!!!لململم

ء!ء،س-37لمء"صمص؟3لآ!ح!لاف!يم!؟؟1-!

!ص!خ!33-ءبرلإَ؟؟ء!سيبه!*-؟7،سالملم*3-؟*لم،ك!كا!،لم!صلم3!!!ء!!صِّ،33*ء

تم!(،ثم؟!؟!ه!!لىكاو!!ء!،-!،لم،،ى!لم!لاو!لىعمحء!ا!لمولأ!ا"لمكا!كل!،!!برء3!يم

!!!ير!و!ينلأ!لىىئمم7جبر*!ءئر!ءير3لأ7!بم-/،!،كا-!س3ّ،لم!!ترس33-كا،!لمء!بر-ء!ص+2؟زر!ء!ئن

أ!7لم2ش!!لم6كألأ؟!!ص!?فى3-!ي!حكؤ*؟!لم!؟!علأو!لم!ش،!-صء!!ر؟ض!س،

ء?!ه!!ص!3!لأ
3؟4-ج!!لم!!ء!!لالم!لمءلم!،كا!،!!فيلم"3؟سل!*3ء!"؟،!ءحسك!+كع،و!،-!؟،،!!!لمبر-!:-ء ئرء7-ء-ء-؟،كابه!!!!!؟-?!،!غ!3لم!ءش!2-ير!

!3!

!!لم!2ء-

!!أ!ى7!

لى!ع)"-،3%،بم!!!ىبز!؟س7+3--ص-!33!ء؟!لىءكا

ءك!ي؟3ءع!عكلو!ء!يميم!3لألم3و3ءبرلم!لاو!!،؟33!!لا-يرررو

ءأ4-!خرسورلمسثم!ء،،لم

كا!!ك!7رء!بن!و3ع!

ور!بر!!؟!!ء!!!؟!ص!!كل!س!"كا!،!ث!7و7س!!!بر!!!3؟ص!!إ*رر

3خ؟!رصلأ!33كا!ئر؟لإيكم"!بمبم!؟!ء؟كالم!س!يرئرِ!-لم،ير!ع3-ص!-ع!يمه!ص!؟؟يرئر؟س،!+قيءلم-ءغ،

-!\لم:س-6+ء!ء!!!؟-!!3!لم!طفكئبنكاءئز؟ءءص؟

ك!!!شء1!،ور7؟يم!لحى

ء!ململا3؟ح!ؤ!وغس37كا!ء!!لالا-!!3!!!م!سعحم!نرعءع

ءو3!ىَكالمح!3*ور،ء!ير!مميم3

لم؟32!!،3!ا3ر!لا؟!ء!4لم!؟3!!3؟!!ء!كأ!3!-لإ3صء!كثىوصس؟؟3تجكأيربم!3ص3لم!33؟ء-!!كا!ئهيم!ء!صث!ح!
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لِثفَاالفصخلا

الأولالمبحث

؟الأرضفيالحميرييقيسأفربنعمربنلشمراللّهمكّنهل!ة

...الحميريةالدولةعلىأضواء

قاثمتهملنستعرضحميرملوكأولهومنإلىالتوصلعليناالصعبمن

ملامحعلىملوكهالأحدتنطبقملامحإلىفهتديلعلناعليهاالأضواءونسلط

الكريم.القرآنآياترسمتهاكماالتاريخيةالقرنينذيشخصية

89(:83الكهف)سورة

منها:الصعوباتكثيرمنأمامناالواقعوفي،

لاختلافهاالقدماء،الإخباريينرواياتعلى-كاملةبصورة-الاعتماديمكنلا-

واختلاطها.وتنوعها

ملوكأولملامحعلى-صريحبمعدل-المنقبونعليهاعثرالتيالآثارتدللا-

..حمير.

أصممائهممنكثيراًأنالنهايةفياكتشفتحميرملوكمنكثيرسيرةدراسةبعد-

علىعثرالتيحميرمنالاولىالطبقةملوكعلىواحدأبمن:اخوةوكانواتعاصروا

...المنقوشةالآثارفيأسمائها

الفترةيناسبأنينبغيمماعدداًأقلكانواأسمائهمعلىعثرالذينالملوكعدد-
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...حكموهاالتيالطويلةالزمنية

مطبوعةعليهاعثرواالمالكةالحميريةالعائلةإلىأسماءالتاريخعبرالرواةأضاف

يناهزماالمؤرخينلدىالنهايةفيواجتمع...النقودمنقطعفوق

.الإخوةالمتعاصرينمنخليطبالطبعوفيهم...الأربعن

..حمير.ملوكمناليونانعرفهماإلى()كئيرمنهمالمعاصرونالباحثونرجع

لجلازرالأحباشكتابقرأمنهمالكئيرولعل...الآثارفيعليهعثروابماوقارنوا

الأولالقرنأواسطفيبريبلوس"!ذكرهماقدملكينأنالىفيهتوصلإذ)1(

"ايلباورسأوالآخر..ريدانوذيسباملكا"كريبابلاسمهأحدهماللميلاد

الأولالقرنأواسطفيالمذكورينالملكيننفسهماحضرموتفيالملك

ويقابلعليهايقاسمتوسطةنقطةالتاريخهذاجعلفقدثمومن...للميلاد

...الحصريةالطبقةفيملوكمنمجموعةأزمنةتحقيقإلىوتوصل..بها

115سنةببدايةالحميريالعصرتحديدالىرخينالمؤمنكثيريميلالعموموعلى

والحميريون..)ظفار(ريدانإلىالسبأيينعاصمةانتقالذلكوواكب..م.ق

أنالرأيذلكيدعمماولعلسبأابنالعربوحميرعند...السبأيينمنفرع

الحميرفيويبدوان..مق02سنةإلىكتبهمفيالحميريينيذكروالماليونان

باذواءولقبوا...بأجيالالتاريخذلكقبل)2()ظفار(ريدانفييقيمونكانوا

)1(

)2(

س!اقا43؟؟ح."ه.،أء11.!اك!7لذلكتوضيحأانظر

118ص:101صمنالقديمالعربيالتاريغ:هوملفرتيزوكذلك

.19ص-القاهرة-السلفيةالمطبعة-القديماليمنحضارةيختار-عنانعليبنزيد:وكذلك-

بنمحمدالامامجامعة-القديمالعربتاريخفيدراسات-مهرانبيوميعمددكتور:وكذلك-

.368:ء33صمنم7791التاريخيةالمكتبة-سعود

الغنيم-يوسفاللهعبدالدكتورتحقيق-العربجزيرة-والممالكالمسالك-البكريعبيدابيانظر

ولم،حميرملوكوتاعدةاليمنقصبةوهي(ظفارمدينةذكر)35ص7791سنةالسلاسلذات

العربمنازلوإنها،صيتهاوبعد،وسعتها،جلالتهافيالرلاياتأرفعمنالدولتينفياليمنتزل

أثرىوإنها،والعياهلة..(الهياطلة)والاقيال(التتابعة)التبابعةمنالعظامالملوكودار،بةالعار

العدنيةوالأرديةوالبروذوالحبر،والمغمروالوثىوالسعيديالقمسبمنوثيابأسيوفأالبلدان

وغبروالنضارالعرابوالخيلوالمهريةوالإبلوالبختوالرتيقوالعقيقوالجزعوالعنبروالصنعائية

.والتجاراتالأمتعةاصنافمنذلك
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ولما..ريدانوذوسبأملككبيرهملقبحتىيدانذوريسمىوكبيرهمذو"9جمع

...وحضرموتريدانوذيسبأملك....قيل،حضرموتملكوا

والشاممصرإلىقوافلهمعلىالتجارةنقلفيكبيرفضلللسبايينوكان،

علىذلكانعكسولقد،عظيماشأواًالمجالهذافينفوذهموبلغ...والعراق

الثروةأسبابوتملكوا...الترفباسبابفاخذوا...عصرهمفيالحياةمستوى

...العربيةالجزيرةشواطىءعبروشمالاًشرقاًأمحهماتسعتإنغروولاوالقوة

وتشييدالطرقوتعبيدوالمائيةالزراعيةالمنشآتمجالى/فيتقدمينمطلهمكانكما

العجيبة.والأسوارالغناءبالحدائقوأحاطوها...الفخيمةالقصور

...الأحمرالبحرعنالتجارةتحولتأنبعدإلادولتهمتضعف،ولم

السبأيينمنفرعوحميرحميرمنوهم...المشعلمنهمظفارأبناءوتسلم

"مأربابينالاقامةملوكهاوتناوب"واحدة"فيالمملكتينأملاكضمواإنهمويقال

)1(00)ظفار(وريدان

علىذلكمنرخونالمؤويستدل..بظفار.الإقامةعلىاقتصرواوأخيرأ

إنشاءقبلسباقصبةكانتالعموموعلى.(.ريدانوذيسبا)ملكلقباتخاذهم

بنوالدولةأنشاوافلما،صرواحذويسمىرئيسهموكان..()صرواحالسبأييندولة

...سبامكربيسمىكبيرهمفصار،سبأأيضاًوإسمهامارب

يهمناماوهذاالفاتحةالدولةإلىمنهاأقرببأنهاسبادولةحميرعندولةوتختلف

وبنىومغربهاالشمسمشرقبلغمنفيهمنجدلعلناملوكهاعلىالأضواءتسليطفي

لكالمماوفتحالجيوشقيادةفينبغمنحميرملوكمنأنالمؤرخونويذكر...السد

...وغيىهمالفرسوحاربالمسالكواجتياز

وأ،والثانىالأولالطورانوهماسبأملكصارثم09صالسابقالمرجع-عنانعلىبنزيدانظر(1)

يدانروذيسبأملك)ثم(ريدانوذيسبأملك):القابهمصارتثم..الحقيقيالسبيالعمر

تجاهلوقد...زيدانجرجيالأستاذإليهذبماهذا...الحميريالعصروهو(موتوحفر

قومتفرقبعدهاكانإلهيةعقوبةالعرمفسيل...أثرهعلىاهلهتفرقالذيالسماوىالحادث

....سبا
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....الميلادبعد525سنةنجمهاأفلالتيحميردولةنهايةنواسذوويعتبر

حواليأيالميلادبعد52وه..مق115بينماحكمتقدحميرتكونوبذلك

متساويتينفترتينإلىالزمنيةالحقبةهذهرخونالمؤويقسم...سنة064

..تقريباً.

المدةهذهوتنتهي..حمير.منالأولىالطبقةملوكوهمريدانوذيسبأملوكفترة-

...القابهمإلىحضرموتبضم

الطبقةملوكوهموحضرموتريدانوذيسبأملك:فيهاالملكإسمأصبحفترة-

".يرعش"شمراللقبهذانالمنوأول..حمير.منالثانية

الملوكلفبأنكذلكتميزإنماهذاالحميريةالدولةعصرإنالقول"ويمكن

رلِدانوذيسبأملكأبلقبيلقبمنهمالواحدفأصبحأخرىمرةتغيرقد

الفصلٍيمكنكما)1(.00التهائموفيالمرتفعاتفيوأعرابها..ويمناتوحضرموت

إبناجعلوهثم"جمْيرَ"العربرخونالمؤلقبهالذي"زيد"إلىبإرجاعه،نسبهمفي

كالآتي:سلسلتهمتابعةيمكن...زعمهمحدوعلى...لسبأ

.")2(قحطانبنيعرببنيشجببنسبأبنحمير""

بسطحتىالشمسصثرقنحوشرقاًزحفهعنهيروىأنهذلكمننحنويهمنا!!

...الصينإمبراطوريةمشارفإلىسلطانه

..الحجاز.إلىاليمنمنثموداًأخرجأنهيهمناكما!ه

...سبأأبيهبعدأوأكمله،مأربسدبنىأنهعنهالإِخباريونيرويهمايهمناكما"

حلةارتداءمناعتادهلمانظراً)حمير(باسملقبأنهالإِخباريينبعضويروي

الصيننحوحميرسلكهاالتيالجغرافيةالمسالكتتبعنستطيعلاولعلنا...حمراء

.)3(الصينإلىحدودهيمدلمحمير-يدعىمنهناككانإنحمير-لأن

واوالمسبحيةاليهوديئبدخولكدلكتميزكما...336صرالسابقالمرجع-مهرانبيوميمحمددكتور(1)

والكواكبالنجومعبادةحولتدوركانتوالتي،الوثنيةالدياناتزحزحةومحاولةاليمنبلاد

عدوهمدينالمسيحيةمثتاومةفيمنهمرغبةاليهوديةشجعواالحميريينأنليثهـورألى،وهناكوالشصر

والاقتصادلى.السياسيى

.ء6ص--5291-القاهرة-الاسلامقبلماعمر-العربتاريخ-نافعمبروكمحمد:كدلكانظر-

157ص-الئانيالجزء-والنهايةالبداية-ثحيرابنانظر)2(

.034ص،933صالمرجعنفس-مهران.د)3(
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روما-الرومانيالمتحففيومحفوظةالمرمرمنلوحعلىالمسندبالخطمكتوبةاليمنمنقديمةنقوش

فاتحينغزاةالبلادتلكإلىوصلواقدالعربأنيعرفلاالتاريخلأنذلك

إثماً-الظنكلليسأنذاكراً-المعاصررخالمؤويظن،الغابرةالغصورتلكطوال

تلكفيالإسلاميةبالفتوحاتمتاثرينكانواإنماالإخباريينمنالكتابهؤلاءأن

فتلككذلكذلككانفإذا...خلتسوابقالأمرأناليهمفخيل،المناطق

الفتوحبهاتمتالتيالروحتلكعنبعيدينالإخباريونيصبحإذ...مأساة

منالمسلمونخرجحينوذلك...مثيلالهاالتاريخيعرفولنلموالتيالاسلامية

وراءمنيبغونلاالدنياأنحاءجميعفيوالنوروالهدايةالتوحيدينشرونالعرببلاد

وإنما،يغنموهاأسلاباًأوعرشهاعلىيتربعونامبراطوريةأويستعمرونهابلاداًذلك

،الاسلامإلىالناسكلالناسوهداية...اللهوجه....وأخيراًأولأيبغونكانوا

لأن..الحجاز.إلىاليمنمنثموداًيخرجلمحميرأنكما...الحنيفاللهدين

...جنوبهامنوليسالبلادشمالمنأصلاًكانواإنما-آثارهمتدلكما-الثموديين

جنوباً،الطائفشمالاًالىالجوفمنامتدتواسعةمناطقفيآثارهمانتشرتوقد

العقبةإلىالمؤديةالمساكنوفي،غربامدينفأرضيثربإلى،شرقاًالأحساءومن

منغيرهمدونلهمالكريمالقرآنلذكرتفسيراًهذافيولعل...وسوريةوالأردن

القوةأوالمدنيةأوالتجارةمجالفيشهرةمنهماكثركانواهمممن،العرببلادشعوب
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سيدناالكريمالنبيقصةمنالعظةعنفضلاً...واللحيانيين)1(والديوانيينكالأنباط

العرببلادشمالفييقيمونكانواإنماالثموديينأنالىهذا،السلامعليهصالح

نحنبيما)2(.0.الآشوريةالنصوصذلكعلىتدلكما...م.قالثامنالقرنفي

..كثير.اوبقليلالميلادمنتقربفترةفيحميرعننتحدثالآن

والمدةحميرملوكقاثمةنستعرضأنالبحثخطةلتنفيذالأوفقمن"ولعل

.)3(00.الأحباشعنكتابهفيجلازرذكرحسبمامنهمكلحكمهاالتي

الحكممدةالملكاسم

الميلادقبل08-115ضهفانعلهانمنالأولىالطبقة

مدة)"(لهذاليس05-08أيمنيريمملوكوهمالملوك

.مق15-35ينهبفرعمنوريدانسبأ

الميلاد)5(بعد5-م.قااليشرحهوابنهيخضباليشرحسنةالى.مق115سنة

بيئيازلبنيحمليخضبم.ب275

)6(الميلادبعد35-5وتار

)7(الميلادبعد07-35وتار

الميلادبعد59-07وتاريوهنعمإيلكرب

الميلادابعد02-59إيلكرببنفرحعلىذمار

الميلادبعدا45-012ايلكرببناميرهلك

الميلادبعد017-451بينعلىذمار

الميلادبعد025-017يحزايلوهب

الميلادبعد275-025مجهولونملوك

أحمد-الإسلامقبلماعصورفيالعربيةاللغةكتابمن6صامنبثىءهنامهرانالدكتوراستشهد(1)

الدين.ثرفحسين

ول-!ء3434!!ء4!،7وكذلك:+!*ولمن287صفيجاءبماهنامهرانالدكتوراستشهد(2)

ي!أفى4أه3حء4،،+*لاه.4

محا-9فىء4*ء+4،+وللاه!?4فىء4أ"!لم؟اة5691:وكذا

محا-فىأ!ى3أ"نأه!فى4"+*لاه4?فىول-0391:اوكذ

.39عى،29صصابقمرجع-القديماليمنحضارةتاريخ-عنانعليبنزيد(*انظر3)
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الثانيةالطبقة

ملوكوهمالملوكمن

،وريدانسبأ

وغيىهاوحضرموت

سنةالى.م275من

525

ميلادية003-275يرعششمر

ميلادية023-003(لصعبا)يقيسفرواألقرنيناذو

ميلادية033-032بلقيسزوجعمرو

ميلادية345-033(الفارعة)وتسمىبلقيس

ميلادية437-534أخوبلقيسهادالهد

ميلادية385-كم!4)ينعم(يوهنعمملكيكرب

ميلادية042-385ملكيكرببنأسعدابوكرب

ميلادية254-042أسعدبنحسان

ميلادية455-425أسعدبنيعفرشرحبيل

ميلادية594-047وابنهينعمكربمعدي

ميلادية515-594ينوفاللاتمرثد

ميلادية525-516ذونواس

الى912ص،128ص-بيروت-الأهليةالمكتبة-الاشلامقبلالعرب-زيدانجرجي-يضيف(4)

.ق05:03منالفترةسابقمرجع-عنانعليبنزيدا.لأستاذبيمايتركعلهانبنوتارشعر:هذا

فرع):الملكاسمالفترةهذهامامزيدانجرجيالأستاذيضعالذيالوقتفيملوكبلام

...(ينهب

لهويجعل...وبينيزلوابنه:باسمالملكهذاابنسابقمرجع-زيدانجرجيالاستاذكتب(5)

.ق15)بينجعلها-(عنان)الأستاذاننلاحظبيما(م.ق15-م.ق35)منالفترةحكم

.(م.ب5-م

51)بينحكمهفترةوجعل..بيينيزلبنيحملاليشرح:هكذا(زيدانجرجي)الأستاذكتبه(6)

...عنانالاستاذسجلكما(الميلادبعد35-5)بينوليس(.م.ب5-م.ق

-5)بينجعلهافالأولالحكمسنواتفيواختلفاالأسمفي(وعنانزيدانجرجي)الاستاذاناتفق(7)

تصبحبحيث.الزمنيةالحقبترحيليتمومكذا(75-35)بينجعلهاوالثاني(ميلادية35

كالآتي:

(زيدانجرجيالأستاذتقديرحسب)

فى"ح3!ا!فى"أبريبلوسوهويوهنعموتارايل-كرب

ايلكرببننرخعلى-ذمر

ايلكرببنامير-هلك

-913-

الحكممدة

ميلادبة35-07

ميلادية07-59

ميلادية59-012
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الآتي:إلىالتوصليمكنالجدولهذاتحليلومن

حكمتالتياليمنيةالممالكآخرهي)الريدانية(وحميرسبأمملكتيإن،

اسم:نجدلمفإذا..قبلها.لمابمالنسبةتاريخاًوأوضحهاالعربيةالجزيرةجنوب

وعلينا-الإطلاقعلىنجدهأنأملفلاالقائمةهذهفيأفريقيسبنعمربنشمر

...الأرضفيلهاللهمكّنقديكونآخر.حميريملكعنالبحثهذه()والحالة

أفريقيسبنعمربنشمراستخراجيمكنلاالجدولهذافيوبالبحث،

003-275بينفيماملكاًوحدهشمرنجدبل-أبداًواحدحميريملكباسم

ميلادية.

تبع)ويسمونهميلادية033-032بينفيماملكاًوحدهعمروأوعمرونجد-

بلقيس.وجشوهو(ا!بر

فيماملكاًوحدهالقائمةفيويأتي(الصعب)القرنينذووهو...أفريقيسونجد-

ميلادية.032-003بين

ملوكتشملدقيقةلقوائممقبولتصورتكوينفيجمةصعوباتواجهتنيوقد

وترتيبهم،الملوكهؤلاءعددحولبينهممافيرخينالمؤاختلافذلكومنحمير،

بيينعلى-ذمر-

يحزايل-وب

مجهولون-ملوك

الطبقةمنحميرملوكقائمة(عنان)الاستاذفيهينهيالذيالوقتوفي

حرحيزالاستاذأننجد(ءء-025275)بينحكمهممدةويجعل

.(ء025-م017)

ميلادية275-025)حكمه(ومدةأنعمياسرالملكويضيف

(وعنانزيدانجرحي)الاستاذينلدىالثانيةالطبقةملوكجدوليتفق(8)

عندالآتيالترتيبحسبالملوكباقيجدولتقسيميبدأوبعده...اسعد

(.عنانالاستاذقائمةفيهوغيرموجرد)ينوفيثرحبيل-

لحيعهوابنهينعمكربمعدي-

ينوفاللاتمرئد-

(وميانوساليونانيونويسميه)ذونواس-

(عنانالاستاذقائمةفيموجودغيروهو)ذوجدن-

-014-

يةميلادا021-54

يةميلاد541-071

يةميلاد071-052

المجهوليت-،بالملوكالأولمى

بينبالمدةيؤرخهايدان

بنيعفر:شرحبيلحتى

:يدانرجرجيالاستاذ

الحكممدة

047ء-455

ء047-594

525ء-515

-533ء525
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حمزهَيقولفمثلا...خلالهاحكمواالتيالتاريخيةوالحقبوأسمائهم.الزمني

وحميرسبأدولةأخبارتقلولا...أبا15الرائشوالحارثحميربينأنالأصفهاني

الأممتواريخفيليسأنهبهالمسلممنولعله...ملوكهاءأسماعنواختلاطاًتعقيداً

أنسابوفي9:ذلكفيخلدونابنويقول...القديماليمنتاريخمنهوأعقدما

تواليوبمقارنة...!القليلالاأخبارهاومنمنهايصحلاواختلافتخليطالتبابعة

توافقأدنىوجدتماوالشعراءالرواةكتبفيذكرواالذينالدولةهذهملوك

...ذلكمئال...بينها

فيكرواملوك

الحميربةالقصائد

حمير

الهميسع

أيمن

زهير

غريب

الغوث

وائل

)وهوسبأ(شمسعبد

الصوارزهير

يقدمذو

انسذو

عمرو

الملطاط

القليص

سدد

)اولالرائشالحارس

التبابعة(

عنديقابلهمما

الفداءأبي

حمير

ئلوا

لسكسكا

يعفر

مشيارذو

لنعمانا

شمحأ

داشد

لقمان

سددذو

سرلحاا

-1)1-

عنديقابلهمما

خلدونابن

حمير

ئلوا

السكسك

يعفر
لنعمانا

ياشرذو

شمحأ

لحارثا

عنديقابلهمما

المسعودي

حمير

كهلان

مالكبوا

غالببنجبار

الحارث
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اليمنملوكمنالرائشالحارسهذاقبلكانأنهرخونالمؤويذكر

ظهرفلما...موتحضرفيوالآخر...سبافييحكمكانأحدهما...شطران

...وتبعوهجميعأوحضرموتسبا:البلدينفتح(التبابعةأول)الرائشالحارث

...التبابعةأولوهو...تبعاًسميولذلك

التاريخيالتحقيقيقطرفيمصاعب

أنهعلى(الرائشالحارث)يذكرونالعربأن...تعقيداًالأمريزيدومما!ه

الأحباشوغلبهنواسذيبعدحكمالذيآخرهمأنهمع(ذاجدنو)التبابعةأول

بلغالذينالملوكءباسماقائمةوضعواوآخرهمالتبابعةأولبينومامنهاليمنواخذوا

...سنة(0017)حكمواأنهمالأصفهانيويذكر"إتبعمنملكا26عددهم

ملوكهاعدديزيدلاالثانيةالطبقةملوكأن...اخرىمصادرفينجدبيما

فقطوكانسنة258أيمو533م275سنةبينماحكموافقطوانهمملكاًا4على

للمملكةوكان...ويمناتموتوحضروريدانسباملكيسمىمنهمالواحد

...)صنعاء(ثم(أظفار:عاصمتانالموحدة

التبابعة()بملوكقائمةيضعالأصفهانيحمزة...مثلالعربيةالمصادرولكن

...السابقةبالقوائمقورنتماإذاالمبالغةمنكثيرضىءشكبلافيها

الملكاسم

الرائشالحارس

المنارذوأبرهه

أبرهةبنأفريقس

الأذعارذوالعبد

شراجيلبنهداد

هدادبنتبلقيس

ينعمياشر

-؟(1-

الحكممدة

سنة125

اسنة83

سنة164

سنة25

سنة75

سنة02

سنة85
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يرعششمر

مالكأبو

الأقرنبنتبع

جيشانذو

مالكأبيبنالأقرن

كليكوب

كربابواسعد

تبعبنحسان

تبعبنعمرو

كلالعبيد

حسانبنتبع

عبيدمرثدبن

مرثدبنوليعه

الصباخبنأبرهه

محرثبنصبهيان

تبعبنعمروبنحسان

شناترذو

نواسذو

التبابعة()آخرجدنذو

62=الملوكعدد

*

53

07

63

35

07

63

74

78

ا!ا

37

57

27

02

8

007=تالسنواعدد

افريقيس.بنعمربنشمر:اسمتحقيقفيأمليبدوأيولا.

:الأوللالتساؤزاويةمنولوحتىالقرنين

(؟.سبباً.شىءكلمنوآتاهالأرضفيلهاللهمكنهل)

-3؟ا-

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

أنهعلى.
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فينقلاًالشربينيالخطيبالشيخجمعهم.الذينالثلا"لةسيرةفيفلنبحث.

.واحد)1(شخص

أفريقيس...عمر...شمر:إلىالكاملالاسمبتقسيموذلك

شمر:4

يهنعم)2(ياسرلصييرعششمركاملا:اسمهوردوهكذا

الذين)تبع(مفردها..بالتبابعةالعربيةيخالتاركتبفيحميرملوكعرفوقد

تعالى:قولهياالكريمالقرآنفياسمهمورد

")3(مجرمينكانواإفيأهلكناهمقبلهممنوالذينتبعقومأمخيرأهم"

كان(تبعاً)أنالمفسرينالفضيلةاصحابوأقوال...الرواياتوتحكي

بناءهاأعادثمفدمرهاسمرقندأتىثمالحيرةوصلحتىبالجيوشسارحميرمنرجلاً

هو:وأنه

يرعششمر

وسجستانوفارسبابلغزاأنهقصيدتهفيالحميرينشوانويضيف

والحصونالمدنوافتتح..(؟باسمهوسميت)وسمرقندالتركوبلادوخراسان

موتوحضروريدانسبأملكلقبحملمنأولإنهويقال)4(الأعاجموسبى

بهايفتخرقصيدةفيالخزاعيدعبلويقول...النصوصمنيظهركما،ويمنات

واقتحامهالصينإلىيرعششمردخولفيهايصفثمالتبابعةويذكرالكميتعلى

:للبلدان

304ص/004ص2جزء-الكريمالقرآنتفسير-الشربينيالخطيبالشيخ(1)

89ص-0891-ياضالر-يخالتارعبراليمن-الدينشرفحسينأحمد(2)

.37/الدخانسورة(3)

49ص-لقصيدتهشرح-الحميرينثوان)4(

-؟،1-
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مرولبابا!تابكتبواوهم

سمرقنداقديمأسمواوهم

بابو

وهم

كانواالصين

هناكغرسوا

لكاتبيناا

(1ا)لتبتيناا

وهدمخراسانفدؤخ...المشرقغزايرعششمرأن...آخرونويروي

بالآتي:تبدأحميريةكتابةمصنعهفيوجدوأنهسمرقندوبنى..الصفد.مدينة

0)2(إ.الشمسلسيدهيرعششمربناهماهذااللهباسم"

الحسنوأبو،منبهبنووهب،شريةبنعبيدأمثالالإخباريينبعضإنبل

مقداركدونرز...اليمنيينمنوكلهمالحميرينشوانبنوسعيد...الهمداني

وراءهاوماوخراسانالحيرةفي(يرعششمر)يدعلىالزمانشهدهاالتيالفتوحات

...آسيافي

ابوهوالقرنينذاانقيلانه...الباقيةالآثارفيفيذكر...البيرونياما

وانهعاتقيهعلىتنوسانكانتاابتينلنؤبذلكسميوإنه...يرعششمر:كرب

وبهالعبادوأذذالبلادودوّخوجنوبهاشمالهاوجابومغاربهاالأرضمشارقبلغ

بنصبيحبنمالكبنربيعةبنعمروبنأسعدوهواليمنمقاولأحديفتخر

...فيهيقولالذيشعرهفيالحميريتنعميايمربنزيدبن-عبدالله

معبدغيرالأرضفيعلاملكاًمسلماًقبليالقرنينذوقدكان

سيدكريممنملكأسبابيبتغيوالمغاربالمشارقبلغ

حرمدوثأطخمىذيعينفيغروبهاوقتالشمسمغيبفرأى

إ!..إمُلْكُهابالهدهد.تَقَضىحتىعمتيكانتبلقيسقبلهمن

الكريمالقرآنفيالمقصودنفسهويرعششمراعتبارإلىالبيرونيويميل

هذاهوالأقاويلهذهبينمنالحقيكونأنويشبه":قائلأميلهسبتويعلل

منغيرهدوناليمنمنكانوا(ذوجمع)الأذواءفإن(يرعششمريقصدالأخير)

الشناتروذي،الأذعاروذي،المناركذيذيمنأساميهمتخلولاالذينوهمالبقاع

عنهحكيماتشبههذامعوأخبمارهوكيىهم...يزنوذيجدنوذي،نواسوذي

...القرآنفي

247ص/3جزء/الحمويياقوت-انظر)1(

111صسابقمرجع/زيدانجرجي/انظر)2(

-5،1-
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الأرضفيلهماللهمكنممنيرعششمراعتباريمكنذكرهسبقماعلىوبناء

..سبباً.يشىءكلمنوآتاهم

."يرعششمر"عنوردلماالعلميالتحليلقبلليسولكن8

ملكأأوشخصأأنعلىيدلماوالمعتمدةالمحققةيخالتاركففييردلم...

فيوبالنظر.)1(.0)سمرقند(يبنِلمأنهكما..وفارسبابلغزاقدالاسمبهذا

شمركانالتيالفترةوفي...هذامنيشىءعلىنعثرلموالممالكالمسالككتاب

كانم003-م275عاميبينأي-وغيرهاوحضرموتوريدانسبأعلىملكاًيرعمش

الملوكخامسران()ورهوالثانيبهراموخراسانوسجستانوبابلفارسيحكم

فياستقرواقدكانواالذينالسكقباثلإخضاعأعمالهأهممنوكانالساسانيين

يحكمونالساسانيوناستمرلقدبل...إماراتمنفيهابماوأفغانستانسيستان

963سنةالمنطقةأبوابالفاتحينالمسلمينجيوشطرقتحتىالبلادهذه

علىالإسلامقبلهناكالىالعربوصولالمنطقةتاريخيذكرولم...ميلادية

...اليمنمنوخصوصأغزاةفاتحينصورةفيالإطلاق

خراسانعلىاستيلائهبعدالهندفتحقد227الساسانيالأولأدشيروكان

هزمإنهبل..سيرهند.قربووصلوالبنجابومكرانوتورانوخوارزموبلخ

والشامأرمينيةعلىواستولى..اسكندرسور.:الحينذلكفيالرومإمبراطور

وصلالمسالكأيفمن...(الموصلمنفرسخ25بعدعلى)ونصيبين

؟...البقاعهذهالى)2(شمريرعش

يينالإخبارخيال...وإنماحقاثقليست

...ذلكعنهذكرواالذينبالإخباريينأشدهبلغقدالخيالأنشكلا.

منبعضاًوتركالصينإلىوصلقدهذاشمريرعشأنيزعمونحينوخصوصا

،26،27،92،03،04،916،172،181.302،602الصفحاتفيذكرهاورد(1)

سابق.مرجع-والممالكالمسالك-خرداذبةابن:في702،243،262،265

ثمةأنالتسميةسببأنيروونينالاخباران345ص-السابقمرجعه-مهراندكتوريذكر)2(

لأنهأو..فيهيرتعشفكانعمرهآخرفيالفالجأصابهلأنهأو،الخمرشرببسببأصابهارتعاش

كتابفيوردبماذلكعلىويستشهد...هيبةرآهمنكل(العينوكسرالياءبضم)يرعشكان

39.صاليمنوأقيالحمبرملوك

-6،1-
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بهيعودونثم...فالحبشةمصرإلىالصينمنفجأةبهينتقلونثم...هناكجنده

لهاليسالتي...عاد!بن)شداد..مدينةفيفترةيقيمحيث،المشرقإلىثانيةمرة

قصرفيفيقيم...اليمنإلىبهيعودونالنهايةوفي...الخريطةعلىوجود

وإلا..كلهاالأرضبمُلْكالاالإخباريونلهيرضىلاكلهذلكوبعد...غمدان

)1(إ!عاماً!وستينالفعنيقللابغمْر

...التأريخفيالدقيقةالعلميةالمنهجيةيسلكلمامنبه"ابنأنويبدو.

والتي-نفسهااليمنآئارفيهناكليسإِذ...الإخباريينمنشاكلتهعلىسارومن

...رواياتهمفيرددوهماعلىيدلما-يرعششمرعهدالىترجع

الأخبارهذهاليمنيونالعربالإخباريونيذكرأنحقاًالمؤسفومن.

.الإطلاقعلىالصحةمنأساسلهاليسالتيالواهية

...ذلكعلالعلميوالدليل8

بالضبطالفترةهذهنفسوفي...م003-م275بينيحكميرعششمركان

بابلالىيرعشلشمرطريقأييقطع)2(الحيرةملكعمروبنالقيسامرؤكان

بهرامالساسانيالفرسلملكعاملاًكانلأنهلماذا؟...وخراسانوسجستانوفارس

يحكمعمرابنالقيسامرؤكانفقد(سكانشاهيسمونهكماأو-رانوره)الثالث

العراقوجنوبالخليجحتىالشامباديةبقاعكلبهرامباسمم(328-)288بينفيما

...والجزيرةوالحجاز

نأاتضحعمربنالقيسامرؤسيرةيحملالذي")3(النمارة"نقشوبتحليل

ووقوع...العربجزيرةمعظمعلىالحاكمهذاسيطرةيؤكدعليهالمنقوشالنص

...يدهفيوالشاموخراسانفارسنحوالمسالككل

عن:نقلاًنفسهالمرجعمهراندكتور(1)

236-222صمنبهبنوهب-252/خلدونابنيختار-3247/ياقوت-

59-49صاليمنواتيالحميرملوك-

5.نذلك033331-ص2الجزءالحمويياقوتوكذلك627صاجزءالطبريتاريخ:انظر(2)

...263ص،171صالثانيالجزءخلدونابنوكذلك902صاجزءاليعقوبيتاريخ

رينيهوكذلك173ص:165ص-7191يةالاشكندر-ولغاتهمالساميون-ظاظاحسنانظر(3)

33ص9591القاهرة-الدواخليالحميدعبدترجمة-الإسلامقبلسوريةفيالعرب:ديسو

.901ص،581ص-العربتاريخ-حتيفيليبوكذلك
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...الجغرافيةالمسالكهذهوأهم

نحوتسلكزاحفةفاتحةمنهاالخارجةأوالعربلبلادالغازيةالجيوشتكنلم

وفينيقيافارسحيثوالشمالاليمنبينالتجاريةالقوافلطرقالأالخارجيالعالم

مرافقتخدمها)محطات(مراحلالىمقسمةالمسالكهذهوكانت..ومصر.

وأموتحضرمنتنتقلالقافلةفكانت...يخفرونهاالباديةأهلمنوأقوامومعدات

وماالدهناءباديةبهافيقطعون"قيدار"عربيخفرهاوتسيرشمالاً...غمانأوعدن.

إلىفيعرجونالحجازتاتيحتىبحرفيباًغرفتعطف!)ددانالىتصلحتىبعدها

إماتسيربطراومن...صالحمدائنطريقعنبطراإلىومنهاالمدينةأوينبعأومكة

مصر.إلىغرباًيتجهمنهاوفرع..فتدمر.وفلسطينفينيقيةشمالاًالى

وأالجزيرةشرقيمنرأساًالقوافلطريقإليهاالمسلكفكانالعراقأما،

للبابليينوكان...تدمرالىالقوافلعلىومنه...فارسخليجمنبحراً

وأأالقرية"فيللفينيقيينمثلماالعربيالخليجشواطىءعلىتجاريةمستودعات

...القطيف

التجاريةالمسالكهذهتفاصيلوغيىه!او"بطليموس""بلينوس"ذكروقد

ويمكن...الحربيالزحفدروبنفسهيشكبلاكانتوالتيالعربببلاد

...بوضوحتتبعها

مكةإلىالبصرةمنالأرضصورة

ثمانيةالمنجشانية)1(إلىالبصرةمنويبدأ...مكةإلىالبصرةمنالطريق

ماءأنهاعلىالحمويياقوتذكرهاوقد...اميالعشرةالحفيرإلىثمأميال

امكتوبةوردتوالممالكالمسالككتابمنالعربجزيرة-البكريعبيدابو:مخطوطاصلفي(1)

ياقوتعنهاوقال..كتبناهاكماهكذاالغنيماللهعبدالدكتورحققهاوقدالشجشانية:هكذا

البمرةكتابوفي،مكةيريدالبمرةمنخرجلمنوماءمنزلهو"..658ص4جزءالحموي

ايضأانظر.."البصرةتخطانقبلالبصرةبظاهروالعجمالعرببينكانحدالمنجشانية:للشاجي

إلىثمالرحيلإلىثمالحفيرإلىثمالمنجشانيةومن"..146ص-سابقمرجع-خرداذبةابن

..الينسوعة.إلمطثمالشرذاتإلىثمماويهإلىثمالحفرإلىثمالخرجاءإلىثمالشجى
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منخرجتإذاالحفصيوقال...أميالأربعةالبصرةوبينبينهاوأن...لباهله

إلىالحفيرومن..الحفير....تردماءفاول"فلج"بطنفتاخذمكةتريدالبصرة

وفي..ميلاً.وعشرينستةبعد)2(الشجيإلىثمميلاً،وعشرونثمانية)1(الرحيل

البيضةتحفهثم،والتخرالمقتربأسفلهوفينخل-الهمدانييقولالحفيرك!اثنية

إلىالطريقالعابرونسلكالشجيومن...ومزارعونخلمياهفيهأبيضقف

بنجعفربهاحفروقدوفيرةمياههامنطقةعنعبارةوهيميلاًثلانينلمسافةالخرجاء

كتابهفيالمقدلييذكرولم...والحجوالقوافلالجيوشطرقلتأمينآبارعدةسليمان

يذكرلم...الطريقهذاعلىالقوافلمحطاتاستعرضحين901ص

والممالك(المسالك)خرداذبهابنأما...سهواًسقطتولعلها...الخرجاء

حدإلىالطريقلهذاورسمه(والمسالكالممالك)البكريتصورمعتماماًاتفقفقد

ستةمسافةعلىمولىأبيحفرإلىالطريقالمسافرسلكالخرجاءومنجدأ)3(كبير

ببطنماءوهيميلاًوثلاثيناثنينبعدعلىْماويهإلىومنهاالخرجاءمنميلاًوعشرين

تصغيركانهأولهبضمالرحيل":الرحيلعن976ص-الثانيالجزء-الحمويياقوتتال(1)

منزلوهو...ميلأوعثرونأربعةالشجىوبينبينهاوالسنباحالبمرةبينمنزل:هي...رحل

بينالمسافةحسابهفيياقوتأخطاوقد...فرسخأعرونالبصرةوبينبينهالرشاءبعيدعذب

018صرستهابنذكركماميلاًوأربعونستةهيبيما،ميلاًستونفجعلها،والبصرةالرحيل

قدياقوتاننرىوهنا...اهصسابق-مرجعالغنيماللهعبد.انظرد901صوالمقدسي

اربعةارادولعله.الصرابعنبعيدوهذا...أميالأربعةوالخفيرةالبمرةبينماجعل

دستهابنمنكلذكرهالذيالرقممنيبقروهو،ميلاًعثرستةبينهمامابعدفيكون...فراسخ

ميلاً،وثلاثونواحدبينهماالمسافة(576)الحربيجعلوقد...ميلاًعشرثمانيةوهووالمقدسى

ذكرهاالتيالمسافةفاعتبر...المقدسىتخطئةالى(الكتابعقق)الجاسحمدالشيخقادخطأوهو

عنناشىءأميالسبعةوهوالفرقوجعل،ميلاًوثلاثونثمانيةيساويمااي!بردأربعة"ياقوت

والصواب،صحيحغيرميلاْثلاثون"الحفير"وأالمنجشانية"بينأنياقوتوقوليقالطراختلاف

ذكروإنماالطريقمنازل.فيالمنجشانيةيذكرفلمالمقديىأما...البكريوأيدهرستهابنعندوردما

ص028صالعربجزيرةصفةفيالحفيرالهمدانيذكروقد...البصرةبعدمباشرة9الحفير"

392،992ص192

والرحيلالشجيمنيسلكوالبمرةالمدينةمنوالطريق:السكوتيقال"...الحمويياقوتقال(2)

..ميلاًئلاثونموسىأبيحفروبينالشجيوبين،الوقباءعلالحزنفييؤخذثم،السقففي

جزء262صسابقمرجع-الحمويياقوت-انظر-البمرةمنمراحلثلاثعلىالشجيوقيل

...146صسابقمرجع-خرداذبةابنوانظر...3

الرقاعلابنأبياتمجموعةضمنالشعرمنبيتفي993ص-سابقمرجع-الهمدانيانظروذكرها(3)

...غيثأيصف
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ثمالعشرذاتإلىيصلحتىميلاًوعشرينتسعاًحواليالمسافريسيرومنها...فلج

الطريقفيالسمينةتأتيوبعدها...منهاميلأوعشرينثلاثةبعدعلىالينسوعهإلى

عبرميلاًوخمسيناثنينوالنباجالينسوعةبينماالمسافريقطعأنبعد.)1(0.النباجإلى

صعبةرملةالطريقوفيملحةآبارعلىأيضاًوثشتملالهجيملبنيوفيرةوماءآبار

اثنينثمالعوسجة)2(نحوميلاًوعشرينسبعمسافةالمسافريقطعثم...المسلك

عامرابنقريةمنهماالدنيا...قريتانبالفعلوهماالقريتينإلى..ميلاً.وعشرين

...العسكرلهايقالوالقرية،حصنوبها،سليمانبنجعفربناهاقريةوالأخرى

ماءيستعذبونوأهلها..غلظ.مائهافيعيونأضعافهابينتطرد،نخلبلدوهي

ميلاًوعشرينأربعةمسيرةبعدرامةإلىثم...القريتينمنميلينعلىوهيعنيزة

عنيزةمدينةمنمقربةعلىالآنوتقع...معروفةوهي...موجودةتزاللاوهي

الاَبارعشراتالاَنبهاحفرتوقد...لهاالغربيالجنوبناحيةمن"بالقصيم"

...الزروعفيهاوكثرت...العيونمنهاوتفجرتالحاضرالعصرفيالأرتوازية

ص،028ضسابقمرجع-الهمدانيذكرهاوقد..461ص-سابقمرجع-خرداذبةابنانظر(1)

عامر،بنينباجانهاويقالالقرىكثيرةبلادوالنباج.336ص،331ص،312ص،203

...يومينمسيىةبينهماوسلمىأجأالجبلينيواصلوأعلاهاوزروعونخيلبالماءتنبجعيونوهي

رستهابنوكذلك...958ص،588صالحربيوكذلك53ص-سابقمرجع-البكريانظر(2)

للبحثالمامةدار5،6جزء-العرب-الجاسرحمد:كذلكوانظر901صوالمقدسى018ص

عنكاملأفصلأ.ول7داا)3موزاله.المستشرقخصصوقد.363ص-الرياض-والنشروالترجمة

ودرسالطريقهذافوصف(نجدلشما)كتابهفيمكةحتىالعراقجنوبمنالجغرافيالمسلكهذا

بلغحتى(فيد)بلدةمنسارفقد،والمشاهدةالخبرةعلىمبنيةدراسةمنازلهتحديدفيالمتقدمينأقوال

يقولكما-موفقاًفكانمثاهداتهعلىالقديمةالنصرصتطبيقوحاول(النجف)الطريقهذانهاية

منازلبينبالأميالالمسافاتالرحالةالباحثهذاقارنوقد...الأحيانمنكثيرفي-الجاصحمد

وأشارالأخطاءبعضوصحح،بالكيلومتراتمنهاهوقطعهماعلىتطبيقهاوحاولالمتقدمونحددها

منمتخذأمنهاتغيروماالعهدهذافيباسمهمعروفهوماوذكر،المواضعءاسمابعضتصحيحالى

لدراسته.اساساًواضحةتزاللاالتي-الطريقمعالم

منيبنالطرمنازلعن.!دال!3)أموزالالعلامةذكرهمماطرفأأالجايمرحمد"الاستاذويسوقهذا

...سميراءالىالكوفة

القادسيةبينالمسافةوحددم.كنيةبثماالقادسيةوبينبينهالمسافةاموزل"حدد..العذيب.

.(السيدعين)باسمالآنيعرفالعذيبإنوقالم.ك27بحواليوالكوفة

مسافةعلىتبعد!وهذه"مغيثه"بركةتدعىبركةهناكإذوفاًمعريزاللاالموضعوهذا...المغيثة"

-العرضوخط5ْ44/الطولخطبقربتقعوالمغيثه(السيدعين)"العذيب)منفقطم.ك34
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تخطيطحسب..)ضرية(إلىيصلوطخفةبامرةالمسافريمرأنوبعد

السياراتبطريقيلتقيحيثجديلةيصلإلىحتىجنوبأًيتجهومنها...البكري

والشبيكة""مرانعلفيمرأيضاالغربيالجنوبنحويتجهومنهاالدفينةعندالقديم

البكريذكرهاالتيالمنازلآخروهيعرقذاتإلىيصلمحتىأوطاسثموجرةثم

و...الكوفيالحجطريقفيوهوهذامواضعثلاثةعلىيطلقالمغيثةاسمأنويلاحظ1!ى25/-ا

علىيقعموضعوالمغيثةالبمريالحجطربقعلى"العمبرة"باسمالآنتعرفو"وانالمامغيثة"

."مدورة"باسمالآنيعرؤ!الذيوسغمعانبينالشامحجاجطريق

وتقعم.ك42المغيثةوبينببنهاوآباربركفيها..معروفةايضأتزاللاوهذه...القرعاء"

خلطوقد،الضمانشرقتقعآخرقرعاءوهناك55053/العرضوخط53ْ34/الطولخطبقرب

...الموضعينبيناللهرحمهياقوت

الحدودداخلوهيآبارفيهامعروفةهذهتزالولام.ك46القرعاءوبينوبينها...واقصة"

ويطلق!ه.34/العرضوخط...34/35ْالطولخطبقربوتقعقبلهاالنيكالمواضعالمراقبة

منالمملكةشمال:كتابهفيالجاسرحمدالعلامةإليهاأشار..أخرىمواضععلواقصةاسم

...نجدشمالكتابهفيعليهاالكلامموزالأطالوقد،السعوديةالعربيةللبلادالجغرافيالمعجم

باسمهابركةتوجدحيثمعروفةتزالولام.ك05!واقصة"وبين!ماوالمسافة..العقبة"

منمقربةعلىوهيالعقبةقسمتدعىآكاموهناككى.8/العرضوخط38543/الطولخطبقرب

...أخرىمواضععلىيطلقالعقبةواسم..العراقيةالحدود

آبارهوالقاعيكونأنالمحتملمنموزالوقال...معروفأيزاللاالموضعوهذا..القاع"

بينفرققدالمناسككتابصاحبانمعالعقبةمنم.ك47مسافةعلىالواقعةالهيثم

الموضعين.

43نحوالقاععنيبعدالاسمبهذاوادفيتقعمعروفةتزاللاالتيالمواضعمنوهذا..زبالة"

عرضأ.92".و35/4328!إطولاالدرجةبقربوبركةبثرعندهقصيروهناك،ميلأ

وبينبينهالمسافةويقدرالشيحياتباسمالآنالمعروفالمنزلهوالشقوقأنموزاليرى..الشقوق،

.7ْ29/العرضوخط03ْ34/الطولخطبقربتقعإوالشيحياتكيلومتراوثلاثينبتسعةربالة

علىدليلأموزالاتخذومنهاالبطانةنازيةتدعىنازيةالعشاربركةمنمقربةعلىهناك...البطانء

الذيالشقوقوبينالموقعهذابينالمسافةوأنالبطانموقعوهيالآثارمنحولهاوماالعشاربركةأن

.م.ك05هيالشيحياتاعتبره

إذاالبطانوبينبينهوالمسافةقديمبناءوآثاربركفيهوفاًمعريزاللاالموضعوهذا..الئعلبية،

...نجدشمالكتابهفيالئعلبيةعنالكلام"موزال"أطالوقد.مك05العشاراعتبرناه

.مك.6.الثعلبيةوبينبينهالمسافةوحددالخزيميةموقرزرودنيموزالاتجر...الخزيمية"

أصبحوقدوفاْمعريزاللاوهوم.ك06والأجفريميةالخزبينالمسافةموزالويقدر..الأجفر8

حائل.لإمارةالإداريةالناحيةمننابعةالسكانكثيرةبلدةالآق

سلمىجبلسفحفيتقعوهي.م.ك72بحواليوفيدالاجفربينالمسافةموزالوقدر.."فيد

.بطيء
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...مكةالىيصلحتىالطريقهذافي

باليمنظفارإلىمكةمنالاقتصاديةومواردهاالأرضصورة

..ظفار.حتىمكةمنالطريق-

والنباتيةالمناخيةالمناطقحيثمنوسطمكانفيالعربجزيرةشبهتقع...

وإِلى،الزراعيبإنتاجهالغنيالموسميالإقليميقعشرقهافإلى،القديمالعالمفي

الإنتاجمنخاصلونوله،وراءهوماالمتوسطالبحرإقليميقعوشمالهاغربها

موقعكانثمومن...الأخرىالأقاليمفيالإنتاجعنشكبلاومميزالزراعي

العالمأقاليمأغنىبينأقصرطريقيحتلفهوالتاريخعبراستراتيجياًالعربجزيرة

ومن،التجاريالتبادلالىدي-فىمماكبيراًتفاوتاً،انتاجهافيتتفاوتالتيالقديم

ناحية،منالخصيبالهلالومنتجاتالموسميالإقليمغلاتبينمعبرأكانتهنا

ناحيةمنالمتوسطالبحرشرقودولومصروجنوبهاالعربيةالجزيرةشبهغربوبين

المسالكأهميةبرزتهناومن...والإنتاجالامشهلاكمناطقبينأي...أخرى

منوالجيوشللتجارةكمعابرالأنوحتىالقديمالتاريخفيالصحراويةالعربية

...آخرإلىمكان

زمنوالتجاريةالحربيةالمسالكمحاورمنهماتتفرعمركزانهناككانولقد

أ.يرعش"شمبر

العربي.الخليجعلى(جرها)!ه

...العربجزيرةلشبهالغربيالجنوبيالساحلمدنمجموعة"

لشبهالغربيالجنوبيالساحلمدنمجموعةمسلكظفارمكةطريقاتخذوقد

...العراقجنوبالحيرةالى(ظفار)ريدانمنالطريقليكملالعربجزيرة

ابنبئرالىمكةمنمبتدئأاليمنإلىمكةمنالطريقخرداذبهابنرسموقد

قريةوهيالنقيقإلىثم...وفيرةباطنيةمياهعلىتشتملمنطقةوهيالمرتفع
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بلدةوهيكرىإلىثم..أيضاًكبيرةقريةوهي!)تربةإلىثم،صفنإلىثم)1(كبيرة

وهي.)2(.رنيهإلىالطريقيمتدذلكوبعد...الماءوعيونالنخيلبهايكثر

مدينةوهي...تبالةإلىثم.وزروعوخيراتونخيلوفيرةماءعيونبهاالأخرى

جملةمنمكونةزراعيةبلدةوهي...)3(بيشةالىثم...وزروععيونفيهاكبيرة

الشرقيالجنوبشرقمنميلا024ًحواليبعدعلىوهيبيشةبواديتحيطقرى

بلدانمنالآخرونوعدهاالعارضإماراتمنالبعضاعتبرهاوقد..لمكة

المواضعمن"اللطافالارتسامات"كتابهفيأرسلانشكيبالأميروقال..عسير.

نحوالحجازمنالجنوبإلىتقعالتيبيشة،الحجازفيالبالذاتالزراعية

منبيشةوادي...اليمانيةالرحلةفيالبركاتيالمحسنعبدشرفوقال...اليمن

واديأوعشرينخمسةعددهايبلغفيهتصبالتيوالأودية،وأخصبهاالأوديةأكبر

البرالحبوبمنالواديهذافيويزرع...الحجاز.جبلمنالماءيأتيهاوكلها

...بكثرةوالنارنجالحامضالليمونوبهكثيرةأنواعالخفرومنوالذرةوالشعير

مليوننصففيهالنخيلعددبلغحتىالنخيلغرسفيالإقليمسكانبرعوقد

أنهابيشةعنالحمويياقوتذكرالبلدانمعجموفي...النخيلأجودمننخلة

نقطةتعتبرحالياًبيشةأنشكولا..اليمنبلادمنالأهلكثيروادفيغناءقرية

الأمكنةأهمومن...الحرمينحتىالدواسرواديمنالممتدالطريقعلىهامة

وتروى..-..اليمنمفتاحالعربويعتبرها...وصنعاءالطائفبينالواقعة

جدولأوغدير)ساقيةمعجنبإلىجنباًحالياًالحديثةالماكيناتبواسطةواحتها

منسواهامعالدواسرواديإلىتنحدرحيثالشرقيالشمالنحوتسيرمتجهة(ماء

...الأخرىالسواقي

إلىثمفيهاأهلولابئربهامنطقةوهيأجُسَداء"إلىبيشةبعدالطريقويتجه

)يبمبم"إلىثم..والزروعوالآباربالعيونعامرةوهي..."حرب)نباتقرية

يةقروهي)كتنه(حتىيقالطرويتواصل...بهاأهلولاللقوافلتوقفمنطقةوهي

.437ص،ص،933034،ص،258صسابقمرجع-الهمدانيذكرها(1،

نخلة.ألفعلىيزيدماوبهرنيةواديعلىوهي(2)

ص،921ص،001ص،89ص6491-العربجزيرةشبه-كحالةرضاعمرانظر(3)

228....
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وأ)سروم(الىومنها..بئروفيها)الثجة(إلىثم...الماءكثيرةآبارفيهاعظيمة

إلىثم....عرفةالىومنهاوكرومعيونفيهاعظيمةقريةوهيراحسروم

منبهالماللقوافلمحطةولكنهافيهالاسكانبلدةوهيالأعمشيةإلىثم...)1(صعدة

كثيرةعظيمةقريةوهي)خيوانأإلىذلكبعدالطريقويتواصل...الماءعيون

إلىالمسافريصلثم..العمريونوأهلهابركتانوفيهاالعناقيدعظيمةالكروم

...وعيونوزروعكرومفيهامدينةوهي)اثافت"

ظفار"إلىمكةمنيقالطر"في:التاريخعبرصنعاء

...الفداءأبيوصفحسبوهي...صنعاءالىذلكبعدالطريقويصل

وأشجارهامياههالكثرةدمشقتشبه-يقولكما-وهي...اليمنمدنأعظممن

ساعاتفيهاوتتقاربالهواءمعتدلةوهي...الجبالفي...شمالعدنشرقيوهي

فياليمنملوككريى(الفداءأبويقولكما)كانتوهي...والصيفالشتاء

...سعيدابنوقال)2(اليمنقمرملوككان،بغمرانيعرفعظيمتلوبهاالقديم

وهيجليلةمدينةصنعاءمدينة...العزيزيفيقالجبلةمدينةعدنوبينأوبينها

...(كثيرةومتاجرجليلةأسواقوبهااليمنقصبة

فيقال...فرسخاًستونوصنعاءصعدةبين...59ص-سابقمرجع-الفداءأبو:انظر(ا

وبهاآهلةعامرةمدينةوصعدة:العزيزيفي:قال..الأدممنهاويجلبغيلوتسمى:القانون

ميلأوعشروننهسةعامرةقريةالأعمشيةإلىومنهاخصبةوهيللنعالالتيالبقروجلودللادممدابغ

...ميلأوعشرونأربعةخيوانإلىومنها

وفانمعموموضعهاسمهيزالولا..913ص،138ص-سابقمرجع-الدينيثرفحسينأحمد(2

الملك"ينهبفرعبنيخصبالشيخبناه...صنعاءمنالشرقيةالجهةفياليومحتىومشهوران

الجزءفيالهمدانيذكرهوقد!م.ق15-35ويمناتموتوحفروريدانسبأملوكمنالخاص

عثرينمنيتكونكانإنهفقال..(العربجزيرةصفة)كتابهوفي(اجمليل)كتابهمناثامن

شفافةبقطعةطبقةآخربانيهأطبقوتد(ونصفأمتارسبعةأي)أفرعدثرةطبقتينكلبين،طبقة

تماثيلأربعةأركانهوعلى...القصرسطحفوقمنيمرعندماخلالهامنالطائريميز..الرخاممن

وكات...القصرمنبارزاتفكانتوصدورهنأيدجهنأما..أرجلهنعلثابتاتمجوفةنحاسية

غرفةأعلىمساحةوكانت...الأسودزثيركزثيرلهافيسمعالتماثيلأجوافالىدخلتهبتإذايحالر

فيعجيبجبلرامىمنمضاءةوهيترىوكانت(أمتارثمانية)مربعأذراعاًعشراثنيالدارمن

أوائلالىهدمهتاريخويرجع...صنعاءمنمتراًكيلو09مسافةعلى-شالاًالبونقاعطرف

رضىعفانبنعثمانالثاكالخليفةأمرحينالأولالهجريالقرنأواثلأيللميلادالسادسالقرن

...أحجارهببعضبصنعاءالكبرالجامعبنىوقد..بهدمهعنهالله
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فيفريدةفهي...بهالنقارنالمرقمدنفيمثيللهاليساليوموهي

مظهرهافيوفريدة....أسوارهافييدةوفر...بنائهاطرازفييدةوفر..،موقعها

منمئاتبضعانتقلبانهيحسطرقاتهافيالسائريجعلالذي)1(الخاصالشرقي

...الاسلاميةالحضارةمدنمنغيرهافيأوبغدادفينفسهفيتصور...السنين

التيوالحدائقالحقولبهتحيطفسيحوادوسطفهيالجغرافيبموقعهاالمدينةهذهوتمتاز

منعتهافيذلكفيزيد،العاليةالجبالبهاوتحيطوالمرعىالغذاءمنبحاجتهاتمدها

هافشتاؤ...العامطوالمعتدلوجوها.يسير.غيرأمراًعليهاالاستيلاءويجعل

وهيمتر(0021)بحواليالبحرعنترتفعلأنها..غيرحار.وصيفها،غيرقارس

بعدعُمًرتمدينةأقدمإنهاويقالنوحبنسامإلىنسبةسام()مدينةباسمتعرف

...الطوفان

كانتمستويةأرضفياولاًفيمر...المشرقنحويقالطرينحدرصنعاءومن

)نقيل(بتعرفعقبةإلىثم...)عقاب(لهايقالقريةإلى...()الرحبةتسمى

)العراقين(بيعرفنخلفيهوادإلىيصلانإلىوالأوديةالشعاببعضويعبر

ليمرمنهاالطريقويخرج...()الضياعتسمىقريةنحومستمراًالطريقويتواصل

...زمين11ويسميان...جبلينبينوهو،الجاهليةفيكانالذيالسدوسطفي

وهيورمالصحراءفيثمالسدهذاماءعليهيقسمكانبموضعالطريقيمروبعدها

)مأرب()2(.حتىالطريقيتواصلثم،اليسرىالجنةتسمىالتي

ويقال،قحطانبنيعرببنيشجببنسبأبناهامأربمدينةإنويقال

اللهسلطلماعادقومأنإلامأربسدسميإنمايقالالسلامعليههودوهي...عابر

عنليردوايومرجلمنوكذاكذاالسدعلىيقفوكانالعقيمالريحعليهم

09ص-وحاضرهاماضيهااليمن-فخريأحمددكتور..أنظر(1)

،57801،901،011،111،112،،91صسابق-مرجعالدينشرفحسينأحمد)2(

ص،32ص-سابقمرجع-الهمدانىذكرها،131،411،261،271،165،166،916

ص،242ص238،ص،235ص،221ص،002ص،167ص،163ص،015ص33،

371،ص037،ص365،ص362،ص36،صصا342،935،ص277،ص026،ص
اليمن-بلادصفةالدمشقيالشيبانيالمجاورابنانظر:وكذلك....938ص937،ص372،

...702ص،991-ص5191-سفةليدن
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ما!وجلعزاللهقالكمابعضعلىبعضهمتضربالريحوكانت،البلاءأصحابهم

فلماالماءقوةعنهمليردالسدفبنوا..."كالرميمجعلتهإلاعليهأتتشىءمنتذر

قرىعليهفبنىالماءجريانفبقيالمياهوكثرتفيهالسيولاجتمعتالأمةتلكعذب

...ذلك)9(جميعمنهيسقىوكانالشأمحدودإلىوزراعاتوعمارات

الهائلة:الاقتصاديةوإمكانياتهاالتاريخيةمأربمدينة

...أربعوقيل،مراحلثلاث-الفداءأبويقولكماوصنعاءمأربوبين

كانوبهاموتحضرجبالآخرفيوهي(اليمنتبابعة)قاعدةوكانتخرابوهي

بفتحوسبأ...المشتركفيقال...سبامدينةعليهاويطلقون.المذكور.السد

قدوكانت..قال..."مهموزةمقصورةألفثمالموحدةوالباءالمهملةالسين

فيالهمدانيوقال..قحطانبنيعرببنيشجببنسبابَانِيهَاباسمسميت

وسط...قحطانووكرالجنتينوبقعةالمملكةودارالعزبهضةهي(اجمليل)

وقد....مك291شرقاًصنعاءعنتبعدوهي...طيبةبلدةاللهسماهوماالاقليم

استراحةومحطةتجاريةارتكازنقطةلتكونمدروسةفكرةعنالأقدمونشيدها

اليصنبماربوتسميتهاازدهارهاأياماليمنيةالتصديرلقوافلطويلةلرحلات

المنتجاتنقلمنتستريحلاالقوافلفكانت...الخيراتالكثيى...السعيد

والقرنفلوالدارجينيواللبانبالبخورإليهوذهإباًالشمالمنجيئةللإتليمالزراعية

وغيرذلكوالقرفةواللاذنالصمغوكذلكالعطريةالمزروعاتوجميعالبلسموالمرو

والياقوتالمشهوراليمانيكالعقيقالكريمةالأحجارعلىعلاوة...البخورأنواعمن

.والنحاسوالفضةالذهبوصناديقوالجزعوالبللوربانواعهوالبقران

ضخامةعلىشاهدةاليمنمناطقمنوغيرهامأربمناجمتزالولا

فكمذلكفيغرابةولا...والفولاذالحديدمنالاستخراجينتظرالذيالاحتياطي

كلإلىوصدروهاالحديدمنالسيوفآلافالتاريخفجرمناليمنيونالعمالصنع

الذيوالدركاللؤلؤالكريمةالأحجارمنإليهايردلمامخزناًماربكانتكماالدنيا

عمانطريقعبريأتيكانوماوالجنوبيةالغربيةاليمنشواطىءمنيستخرجكان

وأكنىاكبر-فليبسويندلقالكا-مأربكانتلقد...صنعاءعمانالبحرين
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لحضارةمركزأكانتأنهاويرى...العربيةالجزيرةشبهجنوبفيالقديمةالمدن

وصفهفيوقال....مضتعامآلافثلاثةقبلماإلىيخهماتاريرجعقديمتينوثقافة

عاصمة-(تمنع)مدينةاضعافعشرةتوازيكانتإنها(مأربمدينة)للمدينة

مبانوعدةكئيفسوربهايحيطصغيرةمدينةمجرداليوموهي...قتبانمملكة

.حولها)1(مبعثرةوخرائب

ضفتهإلىالواديعرضيقطعالطريقأننجد...مأربمنخرجنافاذا

سوقإلىالطريقيتجهومنها...اليمنىالجنةاسمعليهايطلقالتيوهيالغربية

كثيروادوهو(سنجار)لهيقالموضعإلىثم..(.نمرةإ)تسمىصغيرة

رمله)الآنيسمىوعررمليمعبرإلىبعدهاالطريقويتحول...النخل

وهي(شبوة)مدينةإلىتصلحتىالحالهذاعلىالطريقويظل...(السبقن

مدينةوهي...)2(القديمةموتحضرعاصمة.وكانت..موتحضرمدائنأول

منالجادةعلىبلدةأنهاعلىلياتوتالبلدانمعجمفىذكرهاورد...اثرية

مدينةشبوة0001يذكرنواحيحضرموتوهوالحايكابن.وقال..مكةالىحضرموت

واديفيتقعاليوموالمدينة...ماربلأهلوالثانيبهاالثلججبليوأحد..لحمير.

النقوشذكرتهاوقد..(.متراً)0115البحرسطحعنوتعلو(جردان)

المدينةهذهوخرائبحضرموتعاصمةإنهاا!كه،ح!أبللينيوقال...الحميرية

قائمةتزاللاوتملأليلوأعمدةفخمةعماراتوبهاسوربهايحيطللعيانظاهرة

بيحان"بينتقعوانهاعديدةلخرائبمركزبأنها"3ء3!)قكهجلازرووصفها

علىوتقعالكثيريةالحكومةعاصمة(سيوون)الحاليةمدنهاومن...اوبشام

مكسوكلهوالإقليممسيلةواديمناليمنىالحافةوعلى...سيوونجبلسفح

إلىالأطرافالمتراميةالحنطةحقولبينمتنوعالنباتيوالغطاء،اليانعةبالخضرة

...النخيلبساتين

بقايايوجد(ماربمدينة)المدبنةوسطوفي...011ص-صابق-مرجعالدينضرفحسينأحمد(1)

اثنينبمسافةالمدينةنجوبوفي...(سلمانهيكل)بالسكانعندالآنيعرفضخمقصرأعمدة

معبدويسس...القديماليمنيالفنروائعاحدىوهو...والمعبدبلقيسعرشيقعمتركيلو

...(القمرالأله)مبألغةفيويعني(المقد)

الإسلامية.المعارفداثرةوكذلك..036ص-358ص-سابقمرجع-كحالةرضاعمر)2(لأ
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القديمةالقوافليقطرفيالبشريالاستيطانأنماط

علوتقعهجريةمنهاوالقرويةالمدنيةالتجمعاتمنبمجموعةالطريقويمر

العصورإلىتعودوالتيالنخيلشجركثيزمنبهايحيطخصبةمنطقةفيهجرينجبل

النقوضمنكثيربهاقديمةمدينةاطلالالواديحولويشاهدالقديمةالحميرية

بساتينبالمدينةوتحيطحورةجبلعلىوتقع)حورة(مدينةوكذلك...الأثرية

الجنوبالىوتقع(عينات)وكذلك...والتبغوالنخيلبالحبوبتزرعوحقول

قصيعر،،سيحوتوكذلك..(.عينات)واديعلىتريممدينةمنالشرقي

العزفة،وقيدونوحريجوالقطنتريسمدنومجموعةهنين،حريضة،بروم

منمجموعةعبرالطريقمسيىةوتتواصل...ومريمة،والقزة،وموشح،ومسبح

يقالمدينةالىمراحلثلاثالطريقيتواصلومنهاالحزيمةتأتيحتىالمتصلةالقرى

ساحلنحوانحرفقدالطريقيكونحيث..الشحرمدائنمنوهي(الأسعا)لها

ذلكوعلى...تمامأللشاطىءمحاذياويمراالشحر)مدينةويمسالعرببحر

04.954الطولوخطشمالأ43.514عرضخطضلتقعساحليةمدينةفالشحر

بهايمرالذيالطريقطولويبلغ()1(المكلا)منميلا32ًحواليتبعدوهيثرقاً

خزفيسوربهايحيطصحراوياقليموسطتوجدوهي....مك2!هحوالي

...الشحريوالعنبرالبخوريصدرمرفاوهيمستديرةوحصون

واديخلاليسير(السبقينرملة)يتجاوزأنبعدالطريقأنالواضحومن

الىالساحليسيرمعومنها....الشحرمنقريباًيصلأنالىوروافدهحضرموت

والبحرالأحقافجلعلىوريسوت...سلالةمنالقريبة(ريسرت"مدينة

عمانالىالبحريالطريقيبدأريسوتومن...مباشرةالجبلهذابسفحيضرب

)2(00.ظفارعبرالمرورمنبدلاذلكوقبل

يخليجين،بينالمدينةوتقعالمكلاراصمنالنربيلانمنم.ك5.5بعدعلىيخاءوهي(1)

منقدماًثلائينمنأكثرتبلغالأرضمنمساحةالميناءخلفوتقوم،بالحمرةثربةكلسيةوارضها

جداًجافالمكلاوجو...بورعصنةوهيالمدينةعنللدفاعأبراجأربعةعليهاشيدقدالعرض

وعلىمجدبةقاحلةالمدينةوضواحي...الأمطاروهطولالبحرنسيمالاالديدةالحرارةيلطفولا

...ايضأالمدينةوترويسايةترويهاخصبةواحهتوجدغربهامنميلبعد

خوربساحلعلىمدينة...اليمنتهائممنظفار..سابقمرجع-البلدانتقويمفيالفداءأبوقال)2(
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...عمانالى(ريسوت)منيقالطر

عبرحفرموتالىمكةمنالطريقإليهاينتهيالتيالنقطةمنيبدأوهو

منهيبدأالذي(ريسوت)ميناءعندالمذكورالبريالطريقينتهياذ...اليمن

حيث(المصيرةو)(سقطري)هما)1(جزيرتينالىومنها(مرباط)الىبحرييقطر

الطريقويمرالأخيرةبالجزيرةالمحيطةالمنطقةمياهمناللؤلؤعصوليتجمع

...مسقطالىومنه(طيوى)لهيقالالبحرساحلعلىبسوقذلكبعدالبخري

.(صحار)منتخرجالتيالمراكبتجتمعوبها

البحرهذاطرفوعلم.ك025لمسافةالشمالجهةفيالبرفيوتوغلالجنوبيالبحرمنخرجوقد-

كثيراراضيهافيويوجدالشحرإقليمعاصمةبحقتعتبرالمدينةهذ.أنشكولا...ظفارمدينةتقع

ظفاروبين...الأحقافرمالمهاالشمالالىوبوجد...والتنبلالنارجيلمثلالهندنباتاتمن

الأبصارمسالكفيوذكر...الأعثىصبعفيأالقلقندياوتال...فرسخأ24حواليوصعاء

ياقوتوتال...السفنفيتوسقثمخورهامنتخرجحتىزواريقفيتنتقلمنهاالبضائعأن

عزخس!وعرضهادرجةوسبعونثمانوطولهاالأولالإقليمفيظفارالبلدانمعجمفيالحموي

ضسةمرباطوبينبينهاالهندبحرساحلعلباليمنمدينةوهيالكسرعلوالبناءاولهبفتحدرجة

أحمد...انظروكذلك...مرباطوبينبينهاصحارمنوقريبةالشحرأع!المنوهيفراسخ

ص،101ص،79ص،49ص،97ص،57ص-سابقمرجع-الدينثرفحسين

التيالتبابعةدولةوتسمىويمناتوريدانمبأمملكةعاصمةظفاروكانت...255ص،157

.م.ب523عاموانتهتم.ق151بدات

ساحلعلوهي":سعيدابنقال...99صسابقمرجع-البلدانتقويمفيالفداءابوقال(1)

..المشتاقنزهة-ييالإدروقال...اظفارعنوالجنوبالثرقفيوهيبليدةوهيظفارجون

معجم-الحمريياقوتوقال...البلادإلىيجهزومنهااللبانشجرينبتمرباطمدينةوبجبالا

ولمافراسخشسةمقدار-أهلهامنرجلحدثنيماعل-ظفاروبينبينهامرباطمدينة"..البلدان

...التجارافوا.علذكر.كثر،جيدمرسىلمرباطوكان،المراكبفيهترسومرعىلظفاربكنلم

وتربطاعةعليهلأحدلي!سلطانلهاالبحرساحلعلوعمانموتحفربينمنفردةمدينةوهي

إلىويحملويلقطمنهيخرجص!توهواللبانشجرينبتوفيه..مثلهافيأيامثلاثةنحوجبلمدينته

وقال"الفديمالعربزيوزيهمعربواهلهالاقطيهفيهيثاركالملكغلةوهوالبلادسائر

ابنوقال...ظفارخورساحلعلبليدةمرباط"..الأدثىصبحفي...القلقشندي

شجرينبتمرباطوبجبال"المشتاقنزهةفيوقالظفارعنوالجنوبالثرلْىفيوهي...سعيد

..."اللبان
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جرعاءإلىمأربمنالعرببلادفيجفرافيةصور

جرعاءإلىمأربمنالطريق

واديفيالشرقيالشمالونحونجرانالىمأربمنيتجهبريالطريقوهذا

يتداخلنقطةجنوبالى.مك05مسافةعلى(الفاوأبقريةويمر،الدواص

تدعىقناةمجرىفوهةعند(طويق)جبالمعالدواصواديفيهاويتقاطع

الىيتجههناكومنالخاليللربمالغربيةالشماليةالحافةعلىوتشرف...(الفاوأ

غرببخوب.مك003مسافةعلى-يبرينواحةطريقعنأو،المامةثمالأفلاج

المنطقةمنالشرقيةالجنوبيةالزاويةفيوتقع...)9(الهفوفواحةثم-الهفوف

فيوالرفعةالشرقيالشمالفيالكوت:أقسامثلاثةالىالبلدةوتنقسمالمزروعة

يحيط...الامارةمقرفكانالكوتفأما...والغربالجنوبفيوالنعاثل،الشرق

ابراهيمبناهاعديدةأبراجعليهشيدتوقد،قدما24ًارتفاعهيبلغعظيمسوربه

-ام139)سنةحتىالتركيةللحاميةمقرأالكوتكانوقد...البلدةلحمايةباشا

...بيتا005نحوالكوتبيوتعددويبلغهـ(ا331

...العربيالخليجساحلعلىجرعاءالىالطريقيتواصلالهفوفوبعد

التسميةأنمن!شبرنجر"تحققمضىقرنومنذالأحساءفيتميملبنيسوقوهي

القصرميناءمنبالقربقائمةكانتوقد..الجرعاء.هيإنما33ءكأكه*!،اجرها

الوسطىالعصورمنمدينةأنقاضتحتأنها-مونرواليزابيثترىفيما-وربماالحالي

...الجبيلالأصحوربماجبير"عأءطلالكهوراءفيماالآنهي!أ،"+كهتاجتسمى

دائرةأنغيى....خليجأوبحيرةعلىتقعكانتوالتيعينانباسمقديماًوكانت

...نفسها(القصير)هيجرهاأنعلىأفلبيجون"معتتفقالبريطانيةالمعارف

أنإذ(جرها)القديمبالاسمبنيتهفياحتفظقد(القصير)الجديدالاسمهذاوأن

،224ص،923ص،237ص،69ص،56ص-سابق-مرجعكحالةرضامحمر:انظر(1)

245ص
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وهي(عجيز)علياًتسمىوالتي..والقصير.الجرعاءإسميبينتقاربثمةهناك

.)1(00.بعينهاالقطيفهيأنهايرىمنوهناك(جرعة)منطقةمنقريبة

..والآخر،بحريبريأحدهماالحيرةنحوطريقانيوجدالنقطةهذهومن

..عليهعثرالذيالنصإلىوالنظر...ذكرناهاالتيالمسالكالىوبالنظر"

ويسمىالبازلتمنحجرعلىمنقوشأ1091سنةماكلر!وفردريكديسو)رينيه

علىتوجدالتيالنمارةمنواحدكيلومترمسافةعلىووجد..(.المارةنقش)

خمسةمنيتكونوالنقش...الدروزجبلشرقييقعرومانيمخفرانقاض

...النبطيبالخط...فيهاجاءأسطر

الأسدينوملك،التجذواسركلهالعربعمروملكبرالقيسمرنفستي)

شمر،مدينتنجرنحبجفيبزجيوجاعكريمحجووهرب،وملوكهمونزار

مبلغه،ملكيبلغفلم،فرسولرومووكلهن،الشعوببنيه،وبينمعدووملك

...(ولدهذوبلسعد،بكسلول7يوم223سنتهلكعكرى

في7المتوفي،الحيرةملكالقيسامرىءقبرعلىأام109سنةعليهوعثر

...باريسفياللوفربمتحفالأنوموجودم328سنةديسمبر

الشمسمشرقإلىالحميرييرعششمريصللم

...شرحناهاالتيالمسالكوإلى...اليهوبالنظر

تقعإنما(جرها)انيرىمنوهناك...ء13ص-سابقمرجع-مهرانبيوميعمددكتورانظر(1)

ميلا06مبعدةعلالجرعاء،سترابو"حددوقدالعقيرمنالثرقيالثمالالىم.ك04مسافةعل

...934صنفسهالمرجعوانظر...الساحلعلىتقعأنهاابليني"يرىبيما..اليابسةداخل

-الشهاويعمدمحمودترجمة-العربجزيرةماضيعنالبحث-كورنول.برومىبيتر..كذلكانظر-

.38صالقاهرة

.ول.3ي!لاولفي33اك!ةول!أ؟!43!فى،!آ"؟!د!ةأفىح3لهاكو2ةع142-

س!.+375ءى؟ول3!أ؟فى.+335اول!ءح؟ح3،أث!اةولا،دفى؟فى-أةافىأ""76914؟
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ولاالهندولاخراسانبلادإلىإطلاقاًيذهبلم"يرعششمر"أننرى8

الممالك.تلكنحوالوحيدةالطرقهيكلهاالمسالكهذهلأنالشامولاالصين

يرعششمرعاصمةنجرانإلىبنجاحجاءعمروبنالقيسامرىءان"

عقرفييرعششمرهاجمأنهذلكومعنى...أبنائهعلالاقليمهذاأملاكوقسم

يعاصركانيرعششمرأنمن"فيسمانفوق"ابحاثمنثبتماعلىوبناءداره

نأبهالأجدىكانأيرعششمر"فإن...الحيرةملكعمروبنالقيسامرىء

الجزيرةحدودإلىووصولهنجرانعلىالقيسامرىءهجوممنهوبلادهيحمي

...ذلككللناوروكدوخراسانالصينغزومنبدلاً...العربية

ماعلىتنطبقالتيبالصورة...الأرضفييرعششمريمكنلمتعالىالله)ن

عمروأوعمرعنبالبحثوعلينا،المفسرةالقرآنيةوالمفاهيمالكريمالقرآنفيجاء

الخطيبالشيخعندرأيناكما.افريقيسبنعمربنشمرمنالثانيالمقطع)وهو

.واحد(اسمفيملوكثلاثةجمعالذيالشربيني

البحثأضواءتحتىأخرحميريةشخصية

.(ميلادية033-032)بلقيسزوجعمرووهو-

...؟الأرضفي(بلقيس)زوجلعمرواللهمكنهل..هو.-والسؤال

العربيةالمصادروفي-(يهنعمياص):أنه-القدامىالإخباريينعنورد

علىلإنعامه(أنعم)ياصأو(ينعمياص)أوينعمياشرأو(النعمناشر)أنهعلى

كما-وخارجهاالجزيرةمنالطامعينمنملكهمعلىبالحفاظالحميريالمالكالبيت

بأمرهوالقيامزوالهبعدالملكرجوعفيسببأكانلأنهذلكلعلأو-)1(الطبرييقول

مرجع-منبهبنوهبوكذلك..323ص-السابقالمصدرنفس-مهرانبيوميعمد.دانظر(1)

1378القاهرة-اليمنواقيالحميرملوك-الحميريسعيدبننثوانوكذلك..264ص-سابق
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عليهداودبنسليمانإلىانتقلأنبعدحميرملكردلأنهأو...وجه)؟(خيرعلى

بنيعفربنزيدبنعمروبنالمنتاببنحميربنيعفربنعمرووهو...السلام

.0)2(00.سبأبنحميربنوائلبنسكسك

عنهيقولوالذي(النعمنباشر):باسمالعربعندالمقصودهوأنهويبدو

والاسم...والمغربوالعراقالشامبنفسهغزافاتحاًملكاًكانأنهالحميرينشوان

بماأحدهماأزخوقدبلقيسبمعبدعليهاعثرالتيالنصوصفيوردهوماالحقيقي

سنةالحجةذوشهر...ومعناه"ماتموثلثوثمنىخمشتدخرفنمحجتنذو"لفظه

قارنافإذا...م027بالميلاديةوتساويالحميريبالتاريخوثلاثمائةوثمانينخمس

:عنوانتحتوضعناهويمناتوحضرموتوريدانسباملوكقائمةفيجاءبماذلك

...مجهولونملوك

التيالعربيةالمصادرفيوردكماا!برتبعّإسمعليهيطلقبعضهموكان

والصينالتبتعنفضلاًوالتركالرومبلادوإلىالحبشةالىملكهامتداداليهنسبت

بعدهمنعرشهعلىجلسثمهناكابنهدفنهحيث"دينور9فيماتوأخيراًوالهند

ياسرأوو-عمر)أنشكفلاكذلكالأمركانفإذا...منبهبنوهبذكرهماوهذا

...الأرضفياللهلهممكنممنكانالمترادفاتمنوغيرها(ينعم

!حيح؟هذافهل

فيالموجودةالسبئيةللنصوصجامالبروفسوربهاتامالتيالدراساتمن،

والتي(6291هوبكنزجون-بلقيسمحرممنسبائيةنقوش):بالانجليزيةكتابه

منالخمسيناتأوائلفيمأربزارتالتيالأمريكيةالبعثةعليهاحصلتقدكانت

انبعاثقبلسبأدولةأصابتقدكانتضعفمرحلةثمةأنيتضح...القرنهذا

..حمير.ملوكيدعلم003سنةأخرىمرةفيهاالشباب

حميركانتأننجدالقديمةاليمندولمنبغيرهاالحميريةالمملكةوبمقارنة4

..83ص-والأنبياءالأرضملوكسنييختار-الاصفهانيحمزة:انظر)1(1

76صاجزءالفداءأبووكذلك-الصفحةنفمى-سابقمرجع-مهرانبيومي.دانظر)2(
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-017-

http://www.al-maktabeh.com



عرشعلىالتربعاستطاعواوقد...اليمنفيالسياسيةالحياةالىظهرمنآخر

بماالأخرىالممالكواحتواءالتوسمعفياستمرواثمالميلادبعدالثانيالقرنفيالملك

525سنةذلكوكانالأبدإلىبملكهمالغزاةالأحباشأطاححتى...سباذلكفي

...ميلادية

ينهبفرععهدفياي...(م.ق24)سنةالحميريينعهدبدايةوفي"

بمحاولةالرومانقاموريدانسبالبلاد.مق15،.م.ق35بينماحكمالذي

وكانت...تجارتهمأماموثرواتهاأسواقهافتحأجلمناليمنعلىللاستيلاء

...(جالوسأليوس)بقيادةالحملة

...الحملةوفشلت

..حميى.ملوكمقاومةبسببليس

العربصحراءعبررحلتهأثناءالرومانيالجيشبهمنيمابسبب...ولكن

....الجنودصفوففيالأوبئةوانتشارعطشاًالموتجراءمنالأنفسفيخسائرمن

...مؤقتةلفترة...مأربحصارإلااللهميذكرنصرأيالحملةتحققولم

المرضصرعىالرومانمنكبيرعدررتساقطبسببالحصارانفكماوسرعان

والعطش.

الصينإلىا!برتبّعوصلهل

الغربواقمىوسمرقندالصينإلى(ا!برتبع)وصولعنقيل"ما

القديمةالنقوشفيدليلألهنجدلم...والهندوالتبتوالتركالروموبلادوالحبشة

...الآنحتى

هذهمنا!برتبعإلىنسبماأنفي(زيدانجرجي"برأيسنأخذثمومن

الىتستندلاخيالشطحاتالأهوماالعربالإخبارينرواياتفيالفتوحات

نشوانبنوسعيدالهمدانيالحسنكتاباتفييكونوقد...التاريخيةالحقيقة

بنعبيدمعيشتركانولكنهماالقديمةالنقوشفيجاءمما(الاقتراب)بعضالحميري

تبعسيرةالأساطيرعلىوصبغةالشخصىالخيالرداءخلعفيمنبهبنووهب،شرية

...ا!بر
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العمومعلىالحميريةالحقبةفيالتاريخيةالأحداثلونواقدحقأونجدهم

لاحوادثوضمنوهاوالمعنىاللفظحوشيكتبهمفيوأدخلوا...خياليةبأطياف

فيالإخباريينصدقبعدموشعرذلكإلىخلدونابنفطنولقد...لهاأصل

ومن"قائلاً...)1(المشهورةمقدمتهفيذلكإلىوأشارحميرملوكسيرةثناولهم

اليمنملوكالتبابعةأخبارفيكافةينقلونهما...للمؤرخينالواهيةالأخبار

بلادمنوالبربرأفريقياإلىباليمنقراهممنيغزونكانواأنهم...العربوجزيرة

ملكإنه...أبوكربوهوأسعدالآخر"تبع"فييقولونوكذلك....المغرب

بنيهمنثلاثةأغزىذلكبعد،و)نه....فهزمهمالتركولقيوأذربيجانالموصل

...الرومبلادوالىالنهروراءالتركأممبلادمنالصفربلادوإلىفارسبلاد

غزاالذيالثانيأخاهفوجدالصينإلىالمفازةوقطعسمرقندالىالبلادالأولفملك

ببلادوتركوابالغنائمجميعاًورجعاالصينبلادفيفاتحاًااليهاسبقهقدسمرقندالى

قسطنطينيةالىالثالثوبلغ،..العهدهذاالىبهافهي!!!حميرمنقبائلالصين

!!!...أورجعالرومبلادودوخفداسها

الوهمفيعريقة...الصحةعنبعيدةكلهاالأخبارهذهأنشك"ولا

)2(..الموضوعةالقصصبحديثواشبهوالغلط

بالإسلامالأللعربعِزًلا

ويدوسواالروميدوخوالمالعربانأقول...معلوماتيقدر"وعلى

حينثذاللهرسولمحمداللهإلاْإلهلارايةيحملونخرجواحينبالاشلامالأبلادهم

السندوفتحواأندونيسياإلىووصلواالعظيمالصينسورلمسوا..وبعدها..فقط

الأندلسالىبالعربالإسلامووصلأفريقياوشالوأذربيجانوطبرستانوالهند

...أفريقياوشرقأوروباوجنوبوصقليةوفرنسا

وقودأالعرببعضكانفقد...سبأأمجادزوالوبعدالاشلامقبلأما

أ،أ30،3-ا!حأناجيسلطان..وانظر..41ص:21ص-بيروت-الكشافطبعة-خلدونابن(1)

21ص-الجديدةالثقافة-اليمنتاريخمعالم8لالمء.،3(35!أ!اح

131ص،013ص-سابقمرجع-زيدانجرجي:انظر)2(
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...الروم-الفرسالرهيبينالعملاقينبينمستعرةكانتالتيللحرب

نقولولا)الأحباضأنوغيرهموالسرياناليونانكتبفيوردلقدبل...

الذئبتطلعبلادهمالىويتطلعونبالحميريينيستخفونأخذوا(والرومالفرس

وتفرقدولتهموذهابالسبأيينتضعضعإثرعلى،النصرانيةأوائلمنذللشاة

..!كسوم)وعاصمتهم...سطوتهمإبانفييومذاكوالأحباشكلمتهم

عندالجنوبيةاليمنشواطىءاحتلوا(منهمجماعة)الأحباشأنالظنوأغلب

وفرع،أيمنيريمحكمزمنأي...الميلادقبلالأولالقرنفي(مهرا)

سبأملوكمنالأولىالطبقةملوكمنيخضباليشرحالملكعهدوأوائل...ينهب

فرصةأوليرقبونالجندومعهمالسواحلهذهإلىالأحباشجاءوقد...وزيدان

وخيراتهاالبلادثرواتفيوطمعأ...ثأرأ...الحميريينعلىللانقضاضتسنح

...النصرانيةأوائلفيذلكلهمأتيحوقد...تجارتهامنبقيبماللاسشارأو

شواطر!ءعلىحمل(ملكأأي)نَجَاشِئأأنالش!أنهذافيالصحيحةأخبارهموأقدم

أثرعلىالقاطعبالدليلثابتوهذا...للميلاد)1(الثانيالقرناواثلفياليمن

ففتحآخرنجاشيجاءالميلاديالثالثالقرنوفي(زيلع)أدوليسفيعليهعثروا

أيامالحميريينولكن...بينهماالتجارةاُواصروسَهلتهامهوبعضاليمنبعض

......الأولىالطبقةملوكمجموعةفي(025-017)يحزآيلوهبحكم

...بلادهممنالنجاشىطرداستطاعوا(يرعششمر)عهدفيوكذلك

اكتسح...فقطعامأبع!ئرينا!برتبعأو(ينعمياص)عمرووقبل

علىأسماءهمونقشواآئارهمعلىالفتحذلكخبروذكروا...كلهااليمنالأحباش

وأثيوبياوريدانوحميرأكسومملك)انفسهمولقبواباليونانية..آكسومأبنية

الزمنذلكنحوالحبشيةباللغةأثرعلىالمنقبونوعثر...(وغيرهاوزيلعوسبأ

وريدانوحميرأكسومملك):الحبشةملكبهتسمى(ميلادية003)

.()2(وسلحين

131ص-سابقمرجع-زيدانجرجيانظر(1)

ة?3الا*3!اةلا!ك!3ا01.ذ!.:وكذلك

132ص-نفسه-زيدانجرجيانظر(12

الا7ة!ءا011ذ؟ء+،+أ-اشأ2.ذ.:وكذلك
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يعثرلم..(م033-م032).0(ينعمياسر)عمروعهدوفي

اليمنفيقدملهمكانالأحباشأنعلىتدلالأثارفينقوشعلىالمؤرخون

العظيمةبلادهوطهرالأحباشطاردقديكونأن(الممكنومن)...السعيد

منهم.

...الكريمةالآيةلمعنىأهلأأعتبرهأنأستطيعلا...هذا"ورغم

سبباً")1(شىءكلمنوآتيناهالأرضفيلهمكناإنا)

الحميرييقيسافر

بنعمروابنشمر)منالأخيرالمقطعالأ-هذهوالحالة-)ذنلنايبقلم

الخطيبالشيخالفضيلةصاحبعندوردتكماالحميري(أفريقيس

...المفسرةالقرآنيةالمفاهيمفي...الشربيني

...افريقيس:هوذلك.

...؟الأرضفيلأفريقيساللهمكنهل:هووالسؤال!ه

...؟افريقيسهومن،ولكن

وجاء...القرنينذوأفريقيس(الصعب)أنهالرواياتبعضفيجاء

-م003عاميبينفيماوغيرهاوحضرموتوريدانسباعلىملكاًحكمه

كتابهفي(الوزانمحمدبنالحسن)الأفريقيليونجانذكروقد.....م032

السعيدةالعرببلادملكأفريقوسمنمشتقأفريقيااسمأن"افريقياوصف"

ئزِمَأنفبعد...وسكنهاأفريقياإلىجاءمناولأنهاعتبارعلى....(اليمن)

وحضرموتوريدانسبافيمملكتهمنوطرد...آشورمعمعركةفيالملكهذا

الشمسمغربنحوطريقهمتابعاًعجلعلىالنيلفعبر...اليهاالعودةعنعجز

يقصدونلاالعربفإنولهذا...قرطاجضواحيإلىيصلانقبليتوقفولم

...المغربإسمأفريقيامجموععلىويطلقونذاتهاقرطاجضواحيسوىبافريقية

...ابرهةبنأفريقيسإنهيقولالعربالإخباريينوبعض

48-الكهفسورة()1
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إليهاالبربروساق،أفريقيةمدينةوبنى-المغربأرضغزاأنهعنهويحكى

...العمرانأقصىإلىالبلادتلكفيالمغاروأبعد،كنعانأرضمن

...إلاّليس...عموميات...وهكذا

الحسنقالكماأفريقياإلىنزلمنأوليكنلمافريقيسأن،فالواقع

.مقبولعلميأساسأيلهليسبهأفريقيااسمتعليقأنكما...الوزان

إسميردفلم..قبولهيمكنلاخرافيشىءآشورمنهزيمتهمسألةأن،كما

.ق722)بينفماوحكم3!3"أط!6اشروكينآشورالأآشورملوكمنملكأي

سنة(2201)بحواليأفريقيسالقرنينذوالصعبقبلأي(م.ق507-م

قديكنلمف!ذا...؟وحضرموتسبأمنوطردهحاربهقدآشوريكونفكيف

ولكن3"ح"ح!،4،،أث!؟أ-4خريبسيناالآشوريالملكعاصرقديكونفربماعاصره

أفريقيس!وجودقبلأي...(م.ق966-م.ق673)بينكانالملكهذا

آشور!"عرضليتولىبانيبالآشورالملكذلكبعدياتيثم...عاما749ًبحوالي

ركّزقدالملكهذاأنومعروفسنة969بحوالييقيسأفرقبلأيم.ق966سنة

...رهيبةانتصاراتأحرزأنهكما...المصريينثوراتلإخماداهتماماتهكل

سنة)ا)ول+"أهـ2تولليزمعركةفيعيلامملكعلىوإنما(بالطبعأفريقيسعلىليسا

ساحقةهزيمةآشوروأنزلتفيهاهوادةلاحرباًالطرفانتحاربوفيها(م.ق965

الذي(أومانتي)العيلاميالملكدفعمماوأغرقوها"كارون"نهرعندعيلامبميسرة

إحداهاوفي...الأشوريالجيشعلىمتتابعةحملاتشنإلىبنفسهيحاربكان

آشورهاجمالحربهذهوبعد(نينوى)إلىوحملوهارأسهوقطعواآشورجنودأسره

....(بابل)فييحكمكانالذيأخاهبانيبال

مملكةوأصبحت...نينوىمدينةخربت(م.ق606)عامومنذ

جزءاًوفلسطينالشاموأصبحت(الميدلن)نصيبمنالصغرىآسيافيالأشوريين

قبلأيم.ق606سنةآشورملكضاعوبذلكالبابليينحكمتحتبابلمن

يدوطوتهالوجودمنآشورإسموازيل...سنوات609بحواليافريقيس

...النسيان
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سبأملكمنوجردهأفريقيسحاربقدآشوريكونفكيف

؟...وحضرموت

كنعانأرضمنالبربرساقالذيأبرهةبنيقيسأفرعنالثانيةالروايةأما8

...كذلكعلميأسالسأيإلىتسسفلافهي...وفتحها...المغربإلى

كانتكلهاالعراقوباديةوالحيرةالشاموباديةوالحجازالشامبلادسائرلأن

(م328-م288)سنةمنعمروبنالقيسامرؤالشهيرالحيرةملكسيطرةتحت

....وحضرموتسبأ"افريقيس"فيهاحكمالتيالفترةنفسفيأي

بشريجنسكنعانفيكانإن)؟كنعانمنالبربريسوقأناستطاعفكيف

علىالقيسامرؤسيطرةعلىالأدلةفينستندأننابالذكروجدير(البربرإلىينتمي

...البقاعهذهمن"أفريقيس"اقترابتصورالمستحيلمنوأنهالمذكورةالبقاع

ملوكمناسمهعلىالمنقبونوقفمنأول(عمروبنالقيسامرؤ)الملكهذاإن

الفرنسيىالمستشرقعثرفقد...بالضبطوفاتهتاريخوفيهقبرهعلىمنقوشاً"لخم"

بالشام"حوران!فيالغسانيينآثاربين-ذكرناهاالتي-النمارةخرائبفي"دوسو!

منأصلهم03.3*م04.4مساحتهالبازلتمنالشكلمربعحجرعلى

منقوشةاسطرخمسةوعليه،القبرذلكمنالعلياالعتبةوهوقديمقبرانقاض

المسندالحرفأو(الحميريةباللغةوليس)-ليالشماالعربيواللسانالنبطيبالحرف

العربيةباللغةمنقوشةهيبل-يقولونكماقحطانبنيمننصرآللوأنينتظركما

للميلادالرابعالقرنأوائلفيأيالحينذلكفيكانتكما(عدنان)لغةأوالشمالية

.الشمالعرببهيكتبكانالذيالنبطيوبالحرف

......الآثارعلىمنقوشةقرأوهاشماليةعربيةكتابةأقدموهذه

كتابتهاسبقالتيالسطورترتيبحسب):هوعليهعثرالذيالنصوتفسير

.(بالنبطي

.التاجتقلدالذيكلهمالعربملكعمروبنالقيسامرىءقبرهذا-ا

..وقاداليومإلىمذجحوهزموملوكهمونزارأسدقبيلتيوأخضع-2

بنيه.واستعملمعداًوأخضع"شمر"مدينة(نجران)أسوارإلىالظفر-3
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..مبلغهملكيبلغفلم،والرومالفرسلدىعنهوأنابهمالقبائلعلى-4

بنوهوفق.(سبتمبر)أيلولمنالسابعاليومفي223سنةتوفي...اليوم-إلى5

!!!....السعادة

ممالكمنالبتة"يقيسأفر"اقترابعدمعلىواضحالدليلأنوأعتقد...

..والشامالعراق

منالأولالشرطعليهينطبقمثالاًلاتخاذهمبررأيأرىفلا...ولذلك

...القرنينذيصفات

لم...(الأرضفيلهاللهمكّنهل):تقولالتيالأولىالنقطة،لأن

ملكاسمفيجميعاًذكرواالذينالثلاثةالملوكنحذفوهكذا...لديهتتحقق

...(أفريقيسبنعمروبنشمر)هوواحد

فياللهلهيمكِّنلم...مستقلملكوهو"يرعششمرأأنوجدنا،فقد

الكريمة.القرآنيةالآيةمفهومحسبالأرض

ياسر)..يلقبونأوكما(يقولون)كمابلقيسزوجعمرو!!ولا

...(النعم

أفريقيسوهو(أفريقيسبنعمروبنشمر)منالأخيرالمقطعولا8

القرنين.ذوالصحب

بثرواتهاالخضراءاليمنبامتلاكالأرضفيتمكينهميكونلالماذا،ولكن

وحضرموتوريدانسبأعلىملوكاًالثلاثةيكنألم...؟والغزوبالفتحوليس

-م032م()032-م003)،(م003-م275)بينمتعاقبةفتراتفيوغيرها

...؟(م033

الخالدالماضيوأمجادالقديملليمنالاقتصاديةالثروةموارد

.(م033-م275)عاميبينفيمااليمنإمكانياتفيفلننظر

مأالأرضفيلهاللّهمكّنقديكونآنذاكيمتلكهامنكانإذافيماولنبحث

لا؟.
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هـمح!.صً

/تِحغ/؟

!َ!حًي-ل!هـ

شئتأمم!

القديمةالعرببلادأنايم

البكريالتقسيمحسب
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مناخمنهامميزةجغرافيةخصائصالسعيداليمنبلادالأعظمالخالقمنح،

لاستيطاناليمنترشحمعطياتوكلها...متنوعةوتضاريسفريدوموتعممتاز

قياممسوغاتوتقديم...الكوكبهذاعلىالبشريالوجودفجرمنذالإنسان

الحياةوقياموالمدنالقرىطلائعوظهوروأمناستقراروحياةعظيمةحضارة

...صورهابشتىالراقيةالاجماعية

القديماليمنمناخ

عظيماكاناليمنفيالجويةالظواهرفعلأننجد...المناخحيثفمن

عناصر.وملاءمه..خاصةبصفةالأمطارسقوطعنصرفيذلكتمثل...وشديدأ

البحرمنالقادمالماءفبخار...عامةبصفةهناكالبشريللاستيطانالأخرىالمناخ

جزيرةشبهأنحاءنحتلفمنغيرهادون-اليصنجعلالهنديوالمحيطالأحمر

القديمةالجغرافياعلميدلحيث،الأمطارمنالأسدبنصيبتنعم-العرب

المناطقهذهفىسنة0006منذالسقوطمعدلاتأنعلى"لم؟"!3!هء!هء!)!ع،(

م)1(.م0011عنتقللاكانت

اليمنمرتفعاتذرىفوقللتكاثفدائماًيميلالماءببخارالمشبعفالهواء

أكثربالطبعالماضيفيوكان...دائمةبغلالةالضبابيغلفهاالتيومنحدراتها

...الليلغسقحتىالزوالمنيوموكل...وشتاةصيفاًتلبداً

الجغرافياعلميقولكما(الحميريينزمن)عامألفيمنذاليمنمناخكانلقد

صافيةالسماءتكونفبيما...المطرنزولبمبرراتغنياً...العطاءكئيرالقديمة

طباقيةبسحب-الظهربعد-صفحتهاتتلبد...والضحىالضبحفيالأديم

كانتماوسرعان.....الفراتالعذبالماءمنالجالوناتبملايينحبلىمكفهرة

...ينقطعلاووميضاً...متوالياًقصفاً...تومضوالبروقتقصفالرعود

نفوسوفيوالذعرالهلعوالأحباشوالرومانالفرسمنالغزاةنفوسفييبعثان

...الخيرلنزولوالطمانينةالراحةالأهالي

تحتايضانظرواما-!أللا.113ء"+ءح،أ"!؟!ها!ءأ75ءالاأ،هول،5ء؟لم3140"ءهطول4+ه.5891(1)

يطانية.البرالمعارفدائرة:فيالماضيجغرافيةفييخيةالتاررا"المراحل4ا!حأ"!3"هءك!)،ءفىا!ءبمفى،7،ا
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فعلوكأن...القربأفواهمنكانهابشدةتنهمرالأمطاركانت...وفجأة

ويربويهتزكانالذيالأرضوجهعلىسياطضرباتالمتواصلورذاذهاخيوطها

تتدفقشرايينإلىوالقيعانالأوديةوتتحول...والثمارالزروعأجودعنوينفلق

عشراتمنوهديرهاخريرهايسمعالتيالمجتمعةوالغدرانوالسيولبالحياة

...الأميال

تختلف-باليمنالبشريالتاريخعمرمنالحينذلكفي-المطرمواسموكانت

مارسحلولقبلمبكرةتهطلكانتفقد...صلبهاعلىالحفاظمعأطرافهافي

...سبتمبربعدماإلىوتتواصلبشهر

فيأئرهاالمتواصلةاليمنلجبالالغربيةالجنوبيةالموسميةالرياحلزيارةوكان

مرةلتتجمعالأرضباطنفيفتتسرب...الجنوبيةسفوحهاعلىالأمطارتساقط

وصرواحومعينمأربجبينتزينكانتبالمياهغنيةآبارشكلفيوتظهرأخرى

والبيضاءوالسوداءويثيلوريدانوظفاروتريموشباموشبوةوصنعاءونجران

فريدةصورة-يومذات-شهدتالتيالبلدانوتلك...وغيرهاوميفعْوحيران

غيريبقلمخرائب-(بالطبعمعظمهافي)-اليوموصارت...الانسانلنبوغ

علىتزيدلاقليلةصارتاليومالأمطارإنبل....انقراضهاوبعضأسمائها

فعلىوجنوبهشمالهالشقيقاليمنحاجةتكفيتعدولم...السنةفيم.م005

امتدادورغموالجنوبالغربمنالهنديوالمحيطالأحمربالبحرإحاطتهمنالرغم

الأمطارتعدلم...اليمنمساحةمحظمفي"الأمطارمصايداالشامخاتالجبال

فيغزارتهابقدرأو....الميلادقبلالعشرينالقرنفيغزارتهابنفسغزيرة

القرنفيأفريقيةأوآسيافيالجغرافيوالوضعالعرضخطفيلليمنالمشابهةالمناطق

نأبساطةبكليستطيعفاحصةبعيناليومفالجغرافينعم...الميلادبعدالعشرين

المتناقص.وعمقها....الجافةوالأوديةالغيولكثرةفيذلكيلمس

الىبالمياهالغيولأتراعوألمبحسرةيذكرونصنعاءفياليمنشيوخيزالولا

مساحاتصنعاءلشمافيتروىكانتفقد...عاماًنينثماعلىيزيدلاقريبعهد

جافاًبعضهاالآنوأصبح...والجراف-والروضة-شعوب:بقرىتحيطشاسعة

نينثمامنذعليهكانلمابالنسبةالنصفأوالثلثإلىتناقصوبعضها،الجفافكل
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رخاءمنالخضراءاليمنعليهكانتمامقدارعلىعلميدليلوهذا...فقطعاماً

...أمطارووفرةمزروعاتوكثرةوخير

سخاءعنصورة...(اليمنتاريخ)في-"الواسعي!ويعطينا...

كثيرةوأوديةأنهار(آنذاك)طبعاًباليمنإنقائلاًاليمنعلىمضتحقبةفيالمناخ

...اليمنأطرافمنالقادمةالمتدفقةالمياهفيهتجتمعالذيمو!()وادي:ومنها

يفيضالذيبنا()واديأيضاًومنها..."تهامةأميزابعليهيطلقونالعربوكان

ثمالدلانينهرمنهاانهاربعدةاتصالهمنلديهاجتمعتغزيرةبمياهجانبيهعلى

جميعتكونانبعدلحجإلىجميعاالأنهارتنزلثم،جبنثم،الرداعيثم،حوره

اغنامهاوقطعانمواشيهاوسقتوخزنتوزرعتشربتبهامرتالتيالبلدان

الكبيروالوادي)تعز(بمدينةيمرالذي(هنداوان)وادي..ايضاومنها...وإبلها

واديومنها...البحرثمتهامةنحوكلهاوتتجه...المخاقربطريقهيشقالذي

تجتمعالذي)الخارد(الثالوقووادي،وبتقلاناعشارحافدووادي،سامكخدار

ذلكبعديمرحيثرداعمياهوكذلك..ذمار.ومياهالوفيرةعنسمياهأنهارإليه

)الخارد(إلىيعودثمماربإلى...والشمالالشرقنحو)الخارد(الرئيسيالوادي

....صنعاءحولأخرىمياهبهتتصلحيث

لمياهاردموا

وادي:منهاالأمطاروفيرةعدن!يحفيتصبالتيالأنهارمجموعةوكانت

!صنعاء"قربيجريانالأخيرانوهذان...الشاردووادي،داماووادي،الميدان

يمروالثاني....مأرببخراثبماراًالشرقيةالصحراءنحوأحدهماوينحدر

الخفراء،ووادي..قحطانووادي،يامووادينجرانواديثم،معينبخرائب

التابعةاليمنبتهامةويوجد...السراةشرقفيتقعالأوديةوهذهبيشهووادي

القدماءاليمنيونكانوقد...اللحيةوادياسمهالمياهوفيرعظيموابللحديدة

والانتفاعخزنهاوأحسنوا...الحاجةعنالفائضةاليمناوديةمياهقيمةيعرفون

ورفع،السيوللحجزالمذكورةالأوديةعرضفيوشيدوهاالسدودفاخترعوا...بها

...المرتفعةالأراضىلريالمياه
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الحديث.العصرفيالأرضسكانيفعلكماتماماً

المناخبسخاءقلناهالذيالرأييدعمماالموسميالمطرنظامعنالبكريوقال

وأغسطسويوليةيونيةفيتمطرصنعاءأنفذكرالحميريينزمنوعطائهاليمنفي

البكريويسوقالأموراغلبفيالزوالبعدإلاالمطرينزلولا...سبتمبروبعض

النهارنصففيالرجلالرجل"يلقىفيقولعهدهعلىباليمنالأمطارلوفرةمثالأ

تصيبناأنقبلأعجلفيقول...المطراحتمالإلىيشيرمافيهاليسمصحيةوالسماء

"...الوقتذلكفيالمطرمنبدلاأنهعلمواقدلأنهمالسماء

هي""الخريمةانوقال...موتحضرفيالمياهمواردكذلكالبكريوشرح

سطحعلىالجاريةالمياهوهيوسيحومياهبساتينوفيهاخيراًحضرموتمدائنأكثر

...الأرض

تتكونكثيرةعيونفيهااليمنجبالإن-الحجازيةالرحلةفي-البتنونيوقال

...الأحمرالبحرفىوتصبالغربإلىيسيرمامنهاخصبةأوديةفيتسيرأنهارمنها

ثغرعندعاشورووادي"أالقنفدة)1(نجوبكانونوواديمشرفواديوأكبرها

بمدينةيمرالذي...هندوانووادي...الحديدةقربالسهامووادي...حلى

..."مخا"قربالكبيرالوادي"تعز"

منهمكثيرونعنهاكتبفقد...عدنخليجفيتصبالتيالأنهارأما

بصفةالأنهارهذهبينمنوذكر-اليمانيةالرحلةفي-البركاتيالمحسنعبديةسف

وعنس،وذمار-والعرشرداعمنبنا،وفروعه-وواد!الميدانوادي...تضاصة

الجنوبمنخولانومساقط،وجهران،مرادمنوقاتفة،وكومان،والحراءوبينون

مسيلاتوبعض""جبلهو""أبمنمسيلاتهوتبتدىء،ميتمو،اِدي...

خلتيفيويصب"وبيجانوقعطبةوالحشا"ماويهبمسيلاتيلتقيثم"أالمدين

الوفيرةالعدينومسيلات""شرعيبمنيبتدىءالذي"!وزرانووافىي...عدن

..."ثغر"فيالجناتبواديوتلتقيوخدير،،التعزيةومسيلاتالجنوبمنالميا،

ومنه،علصانبواديوتمر...النورفيكلهاوخدير)الصلو"وشعاببكرشتمرثم

0001.عدنخليجفيتمسب

كليةعميدعلياحمدمراجعة-كحالةرضاعمر-العربجزيرةثبهجغرافية:كتابإلىذلكفييرجع()1

السطر281صالحديثةالنهضةمكتبة-م6491هـ-ا384-الثانيةالطبعة-المكرمةبمكةالشريعة

المذكور.الكتابمنكلهاالصفحةمن17السطريساويماوهوالهاشمنا2
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وأودية...ومسيلات...وعيون..أمطارمن...المائيةالمعطياتهذه

نباتيبغطاءاليمنفيالأرضسطحتغطيةفيالأولالسببكانت...وشعاب

لاالذيالنباتيالغطاءذلك...الخضراءباليمنتسميتهامنهاستمدتأخضر

ممارسةعلىساعدالذيالأمرالعربجزيرةشبهمنأخرىجهةأيةفييتكرر

...اليمنأنحاءمختلففيمستقرةحياةوقيامالزراعة

شىءكلاستغلالفيبرعواالقديمةالعصورمنذأنهماليمنيينعنوالمعروف

ولذلكالمائىوعطائهوالمناخنباتمنعليهاوماوتربتهابمعادنهاالأرض..لديهم

للانتفاعالعديدةاليمنأوديةفيتنحدرالتيالمياهلحجزالسدودإقامةحذقوانجدهم

بلالمئاتمنهااقامواأنهمالتاريخلناويروي...والزراعةالريأغراضفيبها

كما...العظيممأربسدجميعاًأشهرهاومن...القديمةالأزمانمنذالآلاف

ببناءوذلكالجبالجوانبعلىتنحدرالتيالأمطارمياهمنالاستفادةحذقوا

...الزراعةفياستغلالهابهدفالمياهتلكتتلقىلكيالجوانبتلكعلىالمدرجات

الأراضيوسطالاستقرارمراكزتقومأن-هذهوالحالة-غريبأيكنفلم

فيظهرتوتلكوهذه...الجبالجوانبعلىاوالسدودحولتنتشرالتيالزراعية

اليمنيالتاريخأياممرعلىمطرداًتطوراًوتطورت،القديمةالأزمانمنذاليمنأرض

....العريق

...الثلاثةالملوكيدتحتتوفرتامكانياتهذه

(م003-م)275يرعششمر4

(م032-م03)0الصعب-القرنين-ذوافريقيس4

(م033-م032)(النعم)ياسرعمرو"

فيلهال!مبهّنقدمنهمواحدكلباعتباركفيلوحدهوهذا....

اليمنيةالأرضفيالتمكنوأشكاللملامحبعدتكتمللمالصورةولكن...الأرض

(....وغيرها..يمنات)1(-موتحضرريدان-)سبأ

.وبعضهم-..اليمنلفظأصلوهوويمنتيمنات:القديمةالسبأيةالنصوصفياليمناسمورد(1)
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الجفرافياليمنموقع

القديمةالاستراتيجيةوأهميته

الأرضفيالتمك!مظاهرمنكصهر

فياليمنقيام..الجغرافيوموقعه...القديماليمنصورةملامحفمن

الأحمرللبحرالجنوبيالمدخلعندالعربيةالجزيرةشبهمنالغربيالجنوبيالركن

شمرالثلاثةالملوكهؤلاءأعطىالقديمالعالمدولبينمتوسطمكانفيووقوعها

التجارةطرقعلىالكاملةالسيطرة...(بالطبع)وغيرهم...أفريقيس-عمر-

وأعطتهم..آسياشرقيجنوبمنوالتوابلالجزيرةجنوبمنالبخورلجلبالعالمية

والعراقفارسبلادفيالقديمةالحضاراتمراكزبينالاتصالحلقةفياقحكمحق

تجارةمنومكوسضرائبعلىيحصلونالثلائةالملوككانكا...ومصر.

تمتدالتيالقوافللطرقوحماة،التجارةلتلكحملةرجالهمكانفقد...الترانزيت

والمنتجاتالمحاصيلأنواععلىفرضوهاالتيللضرائبوجباةأراضيهمعبر

الملوكأيديفيمتاحاًكانالقوةمواردمنمورداًإنالقولويمكن...المختلفة

تجاريةمراكزوبناءالمنشآتتشييدفيللانفاقلديهممتوفراًالمالعنصرجعلمماالثلاثة

كانتالتيللقوافلمحطاتاقيمتكما...بقاياهابذلكتشهداليمنأرضفيثابتة

ضخمةبثرواتالثلاثةالملوكخزائنامتلأتوذاكهذاومن...التجارةتحمل

كذلكتعتمدوإنماوحدهاالتجارةعلىترتكزلاعمرانيةحياةقيامإلىالسبيلكانت

...الزراعيالنشاطفيوالتوسعالسدودبناءعلى

ترجمةولعلها...السعيدةالعربيةأي"ولا!ول"ول"ممواساص!3اليونانعندسميتاليمنأنيرى=

بهايريدونكأنهم...الشمالفيالباديةإلىبالنظرخيراتهالكثرةويمنات..البركةمن"اليمن"

اليمناو،الحاليةاليمنمنجزءعلالأمرأوليطلقالاسموكان..الحفراوالعامرةالعرببلاد

ريدانوذيسبأملركإنالنصوصفتقول..العربمنرخينوالمؤالجغرافيينعندبمفهومها

أنأي..تهامهوفيالجبالفيوأعرابهاويمناتوحفرموتيدانروذيسباملوكيسموناصبحوا"

عامةكلمةيمنتأن"ولطته!"!3جلازرويرىباليمنذلكبعدعرؤ!مماجزءاًإلاتكنلم"يمنت"

جوادانظر...حضرموتإلىالمندببابمنالعربجزيرةمنالغربيالجنوبيالجزءعلأطلقت

.137ص،136ص3جزء-الإسلامقبلالعرب-علي
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الأرضفيالتمكينمظاهرمنكمظهراليمنيةالأرضيستضار

للملوكاليمنيةالأرضفيالتمكينمقوماتإلىالسطحعاملويضيف

كعاملاليمنفسطح..وثراءعمقاً..أفريقيسعمرو--شمر...الثلاثة

علىأيضاًالسطحساعدفقد...الجغرافيالموقعاوالمناخعنأهميةيقللاجغرافي

الملامحتصنيفوقبل...اليمنفيمبكرزممبئمنذمستقرةحياةقيام

هذهتحتضنالتيالخارجيةالحدودنستعرض،اليمنلتضاريسالجيومورفولوجية

...واحدإطارفيالملامح

....القديماليمنحدودرسمفيالعربجغرافيواختلفلقدوالحقيقة

إلىفراجعا،الجنوبإلىالمشرقمنبهامطيفالبحرو9..مثلأ.الهمدانيفقال

ويبرين،نعماحدودمنواحدخطالعربجزيرةباقيوبينبينهاويفصل،المغرب

قال.."وتثليثالهجيرةحدودفإلى....واليمامةاليمنبينماحدالى

يلتويثم...نجرانإلىعمانبينحدودهاعليهاشتملوما"اليمن...الأصمعي

...بينونةمنفينقطععمانيجتازحتىالشحرإلى...عدنإلىالعرببحرعلى

.."اليمنمنبينونةوليستوالبحرينعمانبينوبينونة

إلىقاربهاوما،صنعاءإلىسامتهاوماتثليثوراءمناليمنحد:وقيل

والنجودالتهايممنذلكيليوما...ابينعدنإلى،وعمانوالشحرموتحضر

)1(00.كلهذلكتجمعواليمن

الغربمنيحدها،العربجزيرةمنقطعةاليمن009.القلقشنديوقال

الشرقومنفارسبحرالشمالومنالهند،بحرالجنوبومن..)2(.القلزمبحر

...البلدانمعجم-الحمويياقوت(1)

...البلدانمعجمفيالحمويياقوتعننقلا...055ص-سابقمرجع-كحالةرضاعمر)2(

:قوموقال..."القبليةممركورمنقلزمالقصاعي!وقالركبهمنلالتهامهقلزماالقلزمبحرسمي

...البحر"هذاينسبالمدينةهذهوإلىومدينوالطورايلةقرباليمنبحرساحلعلىبلدةقلزم

يسمىفانهاليمنبطنيحاذيماإلىالقلزممنالهندبحرمنكانما"اما..البلخيالحسنابووقال

بممرمدينةا،،لماتاكلسمافى+االقديمواسمها"القلزمالفهرستفيواصفامينوقال..القلزمبحر

السوي!.مدينةقربالاَناطلالها..إليهاالمضافالخليجرأسعلى
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"...اليعقوبيوقال.".الملكبطلحةالمعروفالموضعحيث....مكةحدود

وهي،غلافقهحيالوهيدهلكثم،المندبحيالوهيزيلعالجزائرمنولليمن

"وقالكنانةبلادبيمثىساحلوهيعثرحيالوهيوباضع،النجاشىجزبرة

دهلك،بها"المحيطالبحرفيالتيالجزائرمناليمنسواحلويجاور"...الهمداني

وقال.سقطرىوجزيرة،بربراوجزيرة،زيلعوجزيرة،فرسانوجزائر،وكمران

الصين،مراكبمرفأوبها،صنعاءساحلوهي:فعدنسواحلهاوأما"..اليعقوبي

وعثر،،يضالقرشرجةوهي...والشرجة،والحردة،وغلافقهوالمندبهطوشلا

.."وجدةوالسرينوالحسبة

ميلا00099بحوالي(والجنوبيالشمالي)اليمنحالياًاليمنمساحةوتقدر

الشعبيةالديمقراطيةلليمنميل000112،الشماليلليمنميل00087،مربم

...(الجنوبي)اليمن

الضيقبينتتذبذبالمساحةهذهفكانتالمختلفةالعصورفيأما

وموازينالاستراتيجيةالدوليالمناخوحالةالسياسيةالظروفحسب...والاتساع

تقديرفيوالكتابالعلماءاختلفولذلك...باليمنوالخارجيةالداخليةالقوى

...السابقةالعصورفياليمنمساحة

الإفرنجلجوالةولا،وضباطهمالتركلولاةيتسنلم...زكرياوصفيفقال

ويضعوا،نفوسهعددويعرفوا،السطحيةاليمنمساحةيضبطواأنوبحاثهم

والخرائط،وضعتالتيوالأعداداالمساحاتوكل...وأقضيتهلألويتهخريطة

الركونيصحلاسماعيةإعتباريةهيإنما،وطبعترسمتالتيوالتركيةالانكليزية

بينالأربعةبألويتهااليمنولايةيعتبرونكانوافالترك،فحسبللاستئناسإل!إليها

الشرقي،الطولمن(و34ْو)33الشماليالعرضمن(2ْوا03و)(5ْ2)درجاهـت

إلىالغربمنوعرضه،.مك)775(الجنوبإلىالشمالمنطولهيقدرونوكانوا

000235التقريبعلىتبلغالسطحيةاليمنمساحةوأنم(.ك035)االشرق

...2)1(م.ك

.م3791سنةينايرعدد-المقتطفمجلةفيمقال-يازكروصفي(1)
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بينما...(مربعفرسخ025)0اليمنسطحيبلغ:ملطبرونوقال

دائرةوقدرت...م(..ك00006)بحواليمساحتها."كه)*(يقدرل!-أ!المء،4!)!"

..مربعاً(ميلا09752ً)بحوالي1663()سنةاليمنمساحةالبريطانيةالمعارف

ضبطهيصعبأمرالجغرافياليمنسطحتحديدأن،،3ء-أ+ا+ا!!،،كامريروذكر

حدودمعالمرسمفيتوسعفقد..""الواسعيأما00)1(والأزمنةللعصورلخضوعه

منالعجمخليجاليمنحدود"..."اليمنتاريخ:كتابهفيفذكر...اليمن

العربخليجويسمونهالغربمنالأحمروالبحرالجنوبمنالعربوبحرالشرق

ويسمىالأحمروالبحر،والعراق!!!!!!الشامباديةوهي...الباديةالشمالومن

تاريخفيشقيرنعومفقال...اليمنحدودتحديدفيغيرهواختصر...القلزم

...لحج"سلطنةإلىوتمتدعسيرجنوبيفياليمن"...سينا

يمتدخطجنوباًاليمنحدود"...(العربملوك):فيالريحانيأمينوقال

خولانبلادفييمرخطشمالاً،فقعطبةفماويةتعزإلىالأحمرالبحرعلىالمخامن

سنةرمضانفيالحدودكانتوقد،الإدريسىبلادغرباً،نجرانإلىبشروبني

لريمهالمجاوربراعوجبلللإمامجنوباًريمهجبلآخر..."يليكمااهـ.034

المجاورةسعدبنيجبالوأول،للإمامشمالاًصعفانجبلوآخر،للإدري!ي

الربعأوالصافيالبحرفهيالشرقيةاليمنحدود.أما.."للإدريسىلصعفان

...2(ميل000004)بحواليمساحتهاوقدر...."الخالي

بنحواليمنمساحةأي)مساحتهاوتقدر001.زكيوأحمدالبدراويوقال

إلىالشمالمناليمنطولأنفيذكر...البركاتيأما200()2(ميل0074)0

لامنسالأبوقدر..م(.ك07)0الغربإلىالشرق.م(ومناك)225الجنوب

الشمالمنطولهاالبتنونيوقدر..2(..مك0043)0بحوالياليمنمساحة

وعلى(.مك04)0بحواليالشرقإلىالغربومن.م(ك755بحوالي)للجنوب

صورةرسميمكنالعصورعبرلليمنالمساحيةالخطوطلأبعادالسابقةالمعطياتضوء

...التاليالنحوعلىبالإقليمالأرضيةالأشكال

ه."فى؟ح،ا*ا!؟334!هءتهءأ"د333ء.!أ+ئا:اعننقلاً-272-صسابقمرجع-كحالة:انظر*

ا:3ء3**حهـا!3ءالاأ:ء"لاه".ع3!لم؟ول،?أ!أفى"ط4ءأ؟!3ا،"ح!أ:نقلاعن-نفسهالمرجع(1)

.القاهرة-الجغرافيةالمذكرات-زكيوأحمدالبدراويانظر()2
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:تفعاتلمرا

الجبليةالسراةسلاسلفيهاوتتمثلاليمنمساحةغالبيةالمرتفعاتتشغل

وأكثرهذهالسعوديةالعربيةالمملكةسرواتمنالآتيةالحجازسلسلةوراءماالشاهقة

فيوأقلهامتر0003إلىالإرتفاعيصلحيثالأعلىباليمنسميماإرتفاعاالمناطق

متر0002ارتفاعمنالمجموعةهذهوتبدأالتهائممستوىإلىيصلحتىالجنوب

نقيلفيالمنزلقريةاليمنينبينالحدإنويقال...الأسفلاليمنوتسمىفأقل

...وعدنتعزطريقعل(يريم)مدينةجنوبيفي(سمارة)

يتراوححيثسمارةنقيلحتىنجرانجبالقربمنيمتدالأعلىواليمن

هناالقممبعضوتبرز...قدما2.8531ً-قدماً!6562هبينالجبالإرتفاع

المرتفعاتوهذه...قدما31484ً.الىالأحيانبعضفييصلبارتفاعوهناك

ويحيطالجنوبإلىالشمالمنيمتدالشكلمستطيلوامعمستونجدصورةتشكل

شكلالنجدهذاويتخذ...لاًشمابعدهاوماعمران-صنعاء-ذمار-يريم:بمدن

منهتنحدرالذيالمياهتقسيمخطيمتدمنهالوسطىالمناطقوفي...الجملسنام

...والجنوبالغربوتهائمالشرقفيالجوففيافينحووالأوديةالأنهارمسيلات

واضح...القممكثير..والوعورةالتضرسفيغايةالسلسلةهذهوسطح

مخروطيةجبالشكلفيالمرتفعاتهذهسطحنجدوقد...والانكسارالتصدع

وسفوحهاالسلسلةهذهأطرافأما...الشكلمستطيلةتكونوقدومجتمعةمنفردة

الارتفاعشاهقةجبالمنتتكونفهيالشرقيوالجنوبالأحمرالبحرنحوالمنحدرة

،عدنفي..بالماءتبتلأقدامهاوبعضالجوفأوالتهائمنحومتدرجأنح!دارذات

...ومخاالمندبوباب

والوهادللسحبالناطحةالقمممنيحصىلاعددالجبليةاليمنطرقوفي

هذهفمناكب...والانخفاضوالارتفاعوالاعوجاجالتقعرالزائدةوالمهاوي

...قاسياًتموجاًتتموجرهيبةفجائيةمنخفضاتثممرتفعاتمنتتالفالسلسلة

تسودحيث..الاندفاعيالبركانيالأصلعليهايغلبالصخوروتكوينات

الغالبفيأسودناريصخروهو...القاتمالأزرقأوالأسودالبازلتتكوينات
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...الذراتبللوريغيرصخروهو)"،أ!ء!!اللافاتجمدبفعليتكون..بدرجات

أ!ا!اًويوجط...طماءمنفذوغيرمساميغير...الصلابةشديد.الأجزاءمتناسق

كتلتتزاحمالمناطقبعضوفي...متلاصقةأعمدةأوضخمةكتلشكلفي

فالأبيضالفاتحالأصفرإلىالداكنالرماديمنألوانهافيالمتدرجةالجيريةالصخور

هذهقيعانوتربة...البركانيةبالصخورمختلطةاليمنفيتوجدوهي...الناصع

الرقيقةالرسوبيةالصخورمننوعوهوالجيريالطفلمنتتألفالجبليةالمنطقة

النوعهذاويتميزالجيربذراتالمخلوطالصلصالأوالطينمنتتألفالذرات

غنيةوهيالأصفراللونعليهاويغلب...بسهولةفصلهايمكنالتيبطباقيته

منفتتكؤناليمنفيالجبليةالآوديةتربةأما...النباتلنموالضروريةبالمعادن

الرماديإلىلونهاويميلالسيولجرفتهاالتيالناعمةوالطينيةالرمليةالرواسب

..الأغبر.

ومظاهرالبركانيةالقممسيادةفيالقديمالجيولوجيالعنفمظاهروتشاهد

الجيولوجيةالعصورفياليمنشهدتهالذيالتصدعيوالانكساروالانهيارالتهتك

فيبوضوحأثرهايظهرالأخرىهيوالتجويةالتعريةعواملأنكما...السحيقة

...اليمنيالسطحتضرسمنالسابقةالباطنيةالعواملفعلتهماإخفاءمحاولة

فترةعن-والزرعللحرثرقاعمنفيهابما-تحكيتكادمعظمهافيوالجبال

مقدارعنفكرةيعطينابماعصرالسدودوفيالميلادقبلفيماباليمنالزراعيالازدهار

الميلادبعديقيسأفرعمزو--شمر:الثلاثةالملوكحكمأيامللدولةالسنويالعائد

..(الميلاديالثالثالقرنوأواخرالرابمالقرنأوائلفي)بالتحديد

هذهذرىفيمنهالاستفادةيمكنشبراً-الحقبةتلكفي-السكانيغادرفلم

قدفهم...وغيولعيونفيهاتتفجرالتيتلكمنسيمالامنحدراتها،أوالجبال

أنجادهامنالتوطيدأمكنهمماووطدواأدراجهاوتسلقوا...بأذيالهاتعلقوا

عاليةبهمموالقرىالحصونوشادوا...وغرسوا...فزرعوا...وأسنادها

...والتقديربالإعجابجديرة
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الشرقيةالهدضاب

وتمتدالداخليةأوالساحليةوالسهولالمرتفعةالجبالبينوسطىمنطقةوهي

عندقدم(06)0منيقربماإلىتدرجهافيتصلحتىاليمنجبالحضيضمن

ويقطع...الخاليالربعرمالالشرقمنالهضباتهذهوتحدشرقا57ًطولخط

ينحنيثمم.ك035لمسافةللبحريسيرموازياًالذيحضرموتواديالهضباتهذه

")1(سيحوتامنبالقربفيصبالعربيالبحرنحو

الحجازإقليميعنوهضابهجبالهفيمنفصلاًإقليمااليمناعتبرالبكريولعل

واقعمنالاقليملهذاالعامالمظهرفيوللاختلاف،جهةمنالارتفاعلتباينونجد

وعلى،المناخلاختلافوكذلك،فيهتنتشرالتيلأنهارواوالبساتينللأشجاروصفه

.)2(الصيففصلفيسقوطهإلىأشارالذيالمطرنظامالأخص

الساحليةالسهول

الساحليالسهلتسمىالأحمرالبحرشاطىءعلىفيهاتقعالتيوالمناطق

بغناهالشماليالقسمعنيتميزوعسير،والإقليمالحجازلتهامةامتدادوهيالشرقي

سطحمستوىعنارتفاعهاويبلغالمطيرةالموسميةالجنوبيةبالرياحلتاثرهالملحوظ

فتمتازالعرببحرعلىتطلالتيالساحليةالسهولأما...م002حواليالبحر

هذاامتدادويتواصلمتر00017-متر0008بينماشعاعهايتراوحإذبالضيق

75طولخطبعدفيهويذوبالخاليالربعرمالمعتماماًيلتقيحتىالسهل

..شرقاً)3(.

اليمنبارضالتضاريسأنماطفيلمسناهالذيالتنوعهذاأنفيهشكلاومما

فرعيةهضابأربعاليمنفيالهضابوتتضمن...(الحرمينمرآة)قيالعباديالحميدعبدقال(1)

فيتعزوهضبةالوسطفيصنعاءوهضبةال!ثرقفيقاربوهضبةالشمالفينجرانهضبةهي

...الجنوب

.116-صسابق-مرجعالغنيماللهعبد.-دانظر(2)

115ص114-صنفسهالمرجع)3(
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كلفيالمرتفعاتبهاتحيطمنبسطةوقبعانعميقةأوديةمنبأرضهاماكثرةإلىإضافة

تحصيناًوأكثرهامنعةالمواقعأفضلفيقديمةيمنيةمستوطناتلقيامالأسبابهيأجانب

إقتصادهابتقهقراليمنأحوالتضعضعتحتىالبقاءودوامالأمنلهاضمنمما

نفوذهمينشرونأخذواقدالروموكان...أبنائهاأيديمنالتجارةمقاليدوخروج

العجمخليجبيناليمنبلادفيالمرورلتجارةوتيسر،النصرانيةبواسطةالشرقفي

..ممر.إلىثمالحبشةإلىالهندبتجارةاستأثروابحيث،الأحمروالبحر(آنذاك)

فييضايقونهمفجعلوامنعهمفيلهمحيلةولاعليهمذلكيشقوالعرب

...مرورهم

زمن)الحميريينأنالسادسالقرناوائلفيواتفق..."فيوفانس"ويقول

قوافلعلىاعتدوا(دميانوساليونانيونيسميهوالذيم525-م515مننواسذو

...الرومتجارمنجماعةوقتلوا..الهندمنبتجارتهااليمناجتيازهااثناءفيالروم

الطريق،لفتحفتجندواالأحباشعلىذلكوشق...التجارةحركةفتوقفت

ملكهمفقتلواالحميريينوحاربوا...هدادملكهمرايةتحتالأحمرالبحروقطعوا

...الحميريينمناقتصوابعدمابلادهمإلىانسحبواثمأدميانوس"نواسذو

فأعادالانقطاعإلىالتجارةوعادت،عليهكانواماإلىالحميريونعادماوسرعان

الحميريينبهاحاربكبيرةبحملةفتحاًاليمنابلادوفتحالكرةالحبشةملكاسباسا

"اسمافيوسأاسمهأمرائهمنمسيحياًأميراًعليهاوولىبلادهمعلىوغلبهم

0)1(0.م064سنة(السميفع)

عمرو-شمر:الثلاثةالملوكزمناليمنكانتفقد...حالكلوعلى

جيدةتربةمنالإقتصاديةبقوتهاتمتعهاأخرياتفيم(033-م)275أفريقيس

...هائلةمعدنيةوثروة...متنوعةوتضاريسسخيبمناختتمتعمعطاءة

واكتسائها.ءالعناصر.هذهتوفربسببالخضراءباليمنتسميتهاوكانت

في"!ه"43+ولولل!"الأذخرأشجارنموإلىالبكريأشارفقد...متنوعنباتيبغطاء

ذكركما-وينموالخارجإلىيصدركانمشهورعطرينباتوهواليمنجبال

تعرضعندماوذلكتهامةسهلعلىالمشرفةاليمنيةالجبالحضيضفي-البكري

حرأ3!؟نج.354.11:عننقلا135ص،134ص-سابقمرجع-زيدانجرجي:انظر(1)
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...اليمنإلىمكةمنالتجاريالطريقملامحلشرح

والأشجاروالعطريةالطبيةبالأعشابمغطاةكلهااليمنأرضوكانت

وما،والباردةالحارةالمناطقفيعادةوتنموتنشأالتيالأنواعتلكمنروالثماوالأزهار

الشرقيةالأقطاربقيةفيالمعروفةالنباتيةالفصائلوأكثر...المعتدلةالمناطقمنبينهما

فينظائرهاعننوعاًتختلفهذهغيران...اليمنفيوجماعاتأفرادلهاوالغربية

0)1(0.والطعموالحجمباللونالآقطارتلك

شجرتهبانغيرهعنيمتاز-مثلاً-اليمنفي04*!!)*3"3-ا3-اءع!!حأفالأراك

وهيالأسنانلمعالجةالطبيةالمادةغزيرةوالأغصانالأوراقكثيرة،ناعمةطويلة

.والأغوارالمنخفضةالأراضىفياليمنفيتنبت

اللاتينيواسمهااليمنفيتنمواللبانوأشجار...الحيويالتاريخفجرومن

اليمنمرتفعاتجبالبهااشتهرتمستويةطويلةأشجاروهي"الا)53أ*!ول!3ء؟!ول"

أشجاروكذلك...الطيبفييستخدمالذياللباندهنمنهيستخرجحبولها

شجرمثللأشجاراباسقاتمننوعوهو3!+ا*+،،أ1،4،4اول4حأا،3هنديالتمرالحُمر

بإقليمويكثرهناكالنباتيةالحياةفجرمنذاليمنمرتفعاتفيينموالجوز

يأاةأْ،1،ْ،لأ.!،،ئهأ)(!اخافياالشهير"+"-االعربيالصمغأشجاروكذلك...حضرموت

العشرأشجارهناكوتكثر...ورمالهااليمنأوديةبطونبهاوتزدحم..الطلح

...الجيدالسكرمنهايسخرجحيثول،،3أ!ءاحث!3+،3ءحه-اع"

الأعظمالخالقهبة...اليمنثروات

الأعظمالخالق2اللّهمنسخيةهبةالطبيعةمعطياتكلالسكانوجدوقد

والدخن-والسمسم-كالذرة)والحبوب...النخيلغرسوا...الزراعةفيفبرعوا

والعنب،ونجاًقروأرفع،ورقاًأصفرمثلاًفالخرنوب...283ص-سابقمرجع-كحالةانظر()1

...الطيبةمنغايةفيأنواعههناك

اهتموكذلكالمحليةئهاأسماوذكراليمننباتاتبتعداد"فورسكال"الدنمركيالطبيعيالعالمعنيوقد

اليمن--الجزائر-ممرلنباتاتالعربيةالأسماء:المسمىكتابهفيشوينفورتالألمانيالعالم

توريعحداول)كتابهفياليمنبنباتراتجنسالألمانيالعالمفعلوكذلك..اليمنيةبالنباتات

.(اليمنيةالنباتاتفصائل
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نواعهابأوالفواكه(لباقلاوا-لهندوا-لعديسوا-والشعير-والقمح-والحمص-

،والتفاح-والموز-والمشمش-والخوخ-واليوسفي-والليمونوالبرتقالالعنب)

-والرمان-والشمام-والبطيخ-والقثاء-والاجاص-والتينوالكمثرى

كماماربسهلفييزرعكانالذيوالقطن...بأنواعهاوالخضروات.(والأترج

..الهمدانيقال

ومنذ...المعادنمنهائلةثرواتاليمنأرضالأعظمالخالقمنحوقد...

والحديد...الحميريكالذهبكثيرةمعادناليمنمناستخرجتالتاريخفجر

يصنعوكانوالرصاصالنحاسوكذلك...وصلابتهبجودتهالمعروفالصعدي

كلوريدمنكبيرةنسبةيحويالذيالملحمعدناليمنوفي،البرونزيةالتماثيلمنهما

الحجريالفحموكذلك...العالمفيالمناجمأعظممصاففييجعلهالصوديوم

كانالتيالكبريتيةالحارةالمياهينابيعمنالبركانيةاليمنبلادتخلوولا...والبترول

مؤلفيمنوغيرهالهمدانيرددوقد...للاستشفاءحدبكلمنالناسإليهايفد

تاريخفي)الواسعيوقالاليمنأرضعليهاتحتويالتيالمعادنأنواعالعرب

اكتشفهاكثيرةأخرىومعادنالهمدانيعناليمنمعادنبعضنقلأنبعد(اليمن

معدنيوجدالرضراضوفيتعزسهلفيالذهبمعدنويوجد،الأجانبالسياح

يلمعأكثرهالجبلوتجدالنحاسمعدنالاثنينسوققربوبالخيمة...الفضة

موجودغيروالبترولالحجريالفحمباليمنويوجد...براقأصفروترابهصفرة

ويتوفر...الصناعاتجملةفيهيوجدآنسفيأسعدبنيوفي،فرسانجزايرفي

ببلادجبلوفي،البستانبلادمخلافناحيةالحربفييوجدكما...العقيقهناك

،الأهفومجنببحاشدوعيشانوشهارةسعوانجبلفيوكذلكسخان

والأحجارالبللورباليمنويوجد...همدانشرفمنوبالجمش...وظليمة

علىالمشرفةالجبالوفي...والسكاكينللسيوفنصلمنهايعملالتيالنفيسة

حجريشبهلماعأبيضوحجروالطلقالحديدمنهامعادنعدةتوجدصنعاء

...الماس

..العصور.عبرلليمنالأعظمالخالقهباتبعضتلك...

الأرضفيالثلاثةللملوكوتعالىسبحانهاللّهتمكينمقوماتمنشكبلاوهي
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الأرضفيلهممكنأنهذكرقدالتاريخيكنلمفإن(-أفريقيسعمرو-شمر)

..والغزو.بالفتح

...لمنفعتهمالاقتصاديةالقوةعناصربتسخيرأعظمالأرضفيلهممكّنفقد

...ولكن

المشرلّىورحلةهناكتعيشالتيوالأقوامالحمئةوالعينالمغربرحلةعنماذا

السدبناءرحلةعنوماذا...نهايتهافي...هناكعليهاعثرالتيالبشريةوأجناسها

...؟الكريمالقرآنفيذكرالذي

مغربنحوحملةأوبرحلةقامقدحميرملوكمنأحداًأنيثبتلم"

...مشرقهانحوحملةأوبرحلةقامقدمنهمأحدأأنيثبتلمكما...الشمس

التاريخياليمنسد

يم؟الكرالقرآنفياللّهكر.الذيالقرنينذيسدهوهل

...السدبناءعناما،

...جبالثلاثبينماربوسد...البلدانمعجمفيالحمريياقوتقال

جهةمنالامخرجالماءلذلكوليس...واحدموضعإلىالسيلماءيصب

الصلبةالحجارة...(بالحجارة)الموضعذلكسدواتدالأوائلفكان...واحدة

،السيولمياهمنيختصمامعهناكعيونماءفيهفيجتمع..(.الرصاص)

ذلكمنفتحوازروعهمسقيأرادواإذافكانوا...كالبحرالسدخلففيصير

...حاجتهمحسبفيسقونمهندسةوحركاتمحكمةبابوابحاجتهمبقدرالسد

...ارادوااذايسدونهثم

يقالجبلينبينيقعإنهوقال...والمسالكلكالممافيالسدالبكريذكروقد

اليمنىالجنتينوذكر...حضرموتإلىصنعاءمنالطريقعلىزمان81لهما

...بقولهوجلعزاللهذكرهمااللتينواليسرى
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..."وشماليمينعنجنتانآيةمسكنهمفيلسب!كانلقد"

كتابفيالهمدانيقالهماماربسدعنالعربرواياتأوثقولعل

...للهجرةالرابعالقرنأوائلفيبنفسهالسدأنقاضشاهدفقد...ا!ليل

..القرآنقولعلىتطبيقهامعالأنقاضتلكفوصف،ويفهمهالمسنديقرأوكان

وجدهلمامطابقةوأكثر...السدهذاخبرعنجاءماأصدقالقولانوهذان

)1(00.الهمدانيقال...الماضىالقرنفيالخزانذلكآثاراكتشفواالذينالمنقبون

كلوا،وشماليمينعنجنتانآيةمسكنهمفيلسباكانلقدا:تعالىقال"

كثيرة(سباأي)وهي)2(.00(غفوروربطيبةبلدةلهواشكرواربكمرزقمن

والغامر...غامرتاناليوموهما...ويسارهالسديمينعنوالجنتان،العجائب

فيووجدت...السيولأيديعنفارتفعالسداندحقلماعفتاوإنما...العافي

فقال،السواقيباقيةكبستقدأسودنخلةجذعأصلهوفي،أراكغريقإحداهما

العصرمنبقيأظنهوما،الجنتيننخلبقاياإلاأظنهلا:معيكانمنبعض

فرغٍصانعهاكانفقائمةالضباعبينفيماالسدمداخلمنالماءمقاسمأما،القديم

قائما،الماءمنهيخرجوهوالذي،الصدفنأحدبناءورأيت...بالأمسعملهامن

فيالكسروقعوإنما...اللهشاءإنإلايتغيرولا...يكونماأوثقعلىبحاله

...(ماربسدأي)..العرم

خمسةأسفلهعرضيكوناليسرىالجنةبعاليمماشىءالعرممنبقيوقد

،العَرِمسَيْلَعليهمفأرسَلنافأعْرَضوا!...وتعالىتباركقال...ذراعاًعشر

الخمط:)3(قيل"قليلسدرمنوشيءوأثلخمطأكلذواتىجنتينبجنتيهموبدلناهم

ليسماالأراكمنوبهاوهوالعلبالمعروفوالسدر..الطرفاء:والأثل...الأراك

منيجمعالسيلوكان،الصفةعنيجلماالأراكفيالمطوقالحمامومن...ببلد

وذمار،وشرعةردمانوجانبعروش)من،باليمنجمةومواضعكثيرةأماكن

اسمهوالوادي...(خولانمخاليفمنوكثيروأسبيلوكومان،وجهران

...الأع!ثىيقولالسدهذاوفي..(اذنة)

الا37ءاةلا!.!3ا؟ا3كه:انظر(1)

..15،16:سبأسورة(3)،(2)
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أسوةتسيللمؤذلككفى

حميرلهبناهرخام

وأعنابهمالحروثفاروى

غبطةفيبذلكفعاشوا

وقيالهاالقولفطار

العرمعليهاقفىومأرب

يرملمماؤهمجاءإذا

ينقسمماؤهمساعةعلى

منهزمجارفبهمفجار

يطمسرابفيهاببهماء

عظامالصخرمنبمعاذيببالمدخرعضادبينماحائطإلىمسنداًالعرموكان

1(!إبالقطرالأساسملسملحمة

المتراميالمكانذلكفيشيدالذي"مأربسد"عنيعبرالهمدانيووصف

عنيبعدوالذي،الخصبالفائق،الموقعالجميل،المساحةالواسعالأطراف

شامخمائيوهوممر...الحاليبمبالرطرفهوينتهي،م.ك391مسافةشرقاًصنعاء

السدهذابنيلقك...اليمنجبالمنالمنحدرةالمائيةالوديانعشراتوجهفييقف

مترا025ًبنائهعرضيبلغالذيالأيمنبالفلجالمسمىالضيقالممرذلكفيالعتيد

...لهالمتاحةالطبيعيةالمواردْاستخدامفيوكفاءتهالانسانعظمةعلىليدلتقريباً

،1843سنةمأربإلىالوصولمن"أرنو!الفرنسيالمستشبرقتمكنوقد

..1874سنةالفرنسيةالآسيويةالمجلةفينشرتخريطةلهورسمآثارهوشاهد

مايطابقوهو..ووصفهقولهعلىووافقاهوأجلازر!،"هاليفي"بعدهماربوزار

بهاقامتالتيالأخيرةالتنقيباتانكانوأغلبهاالنواحيمعظمفيالهمدانيذكره

،النقوشخلالمن-تؤكدبلقيسمعبدفي5291سنةامريكيةأثريةبعثة

ترميمهثم...السدبناءأخبارعلى-والبرونزالرخامقطععلىالمنقوشةوالنصوص

ومواجهةالبناءمتانةعلىيدلوهذ-ا..للميلادالسادسالقرنفيالأحباشزمنفي

نسبولقد.)2(000الاسلامظهرحتىعاموثلاثمائةألفمدةالتعريةعوامل

.....الهمدانيكلامانتهى(1)

الشهيرللأثريولا،!أ"هاه!4"!3أولخإ!01ء57ماربفِىاثريةمكتشفاتعلىالاطلاعيمكن)2(1

ال"فى*".جاممستر

نفسغ+*ء؟314ء؟،ا3+،(أ،؟أ+ا)(!(3؟!كا+فى!؟ا-اا،ا"!ا،،اء!بمارببلقيسمحرممنسبثيةنقوش-

"ء؟+؟)(لول"؟+أ!اء!+هابكنزجونالأمريكيةالنشردار-لفالمؤ
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ذلكولعل..نحتلفينوأشخاصمختلفةعصورالىوثهدمهالسدبناءالاخباريون

تصدعكلاعتبرواولعلهم...ترميمهإعادةوعملياتتصدعهتكرارإلىراجع

أثناء-أثريناكتشاففينجح"فى)ح3ء3)جلازرولكن...بناءترميموكلهدما

دخولبعدالسدبتهدمتتعلقمطولةكتاباتعليهماالسورذلكلأنقاضزيارته

وهما...م565سنةلآخروام953سنةرخمؤأحدهما،الأحباشحوزةفياليمن

التاريخيةالاشاراتمنفيهمالما..الحقبةتلكآثارمنعليهوقفواماأهممن

ظلالعملاقالسدهذاأننستنتجذلكوعل..السياسيةوالعلاقاتوالاجتماعية

القرنمنعامألف-وثلالمائةعلىيزيدماللريالمياهويخزنالزمنيناطحشامخا

جبروتأماموتهدمانهارحيث..الميلاديالسادسالقرنالىالميلادقبلالثامن

تذكرحسبماتصدعاتبثلاثمرقدكانالذيالعجوزالسداجتاحالذيالعرمسيل

قدالشيخوخةبدايةأنومؤداها...السدأنقاضبينعليهاعثرالتيالنصوص

الملكانتقالقبلسبأدولةملوكآخرحكمزمنأي.م.ق451سنةالسدفيدبت

هذافترةوتواكب...نهفانعلهانيدعلى.م.ق115سنةالحميريينالى

الحكم-بانتقالانتهتوالتييدانيينالرضدالهمدانيينثورةمرجلةالأولالتصدع

الكارثةحلتالسدتصدعوحين..الحميريينالىم.ق115سنة-رأيناكما

وتعالى:سبحانهيقولوفيهم..انهيارهبعدالارضفيفتفرقوا...بالسكان

رزقمنكلوا،وشماليمينعنجنتانآيةمسكنهمفيلسبأكانلقد"...

العرِمسيلعليهمفأرسلنافأعرضوا،غفوروربطيبةبلدةلهواشكروا،ربكم

جزيناهم،ذلكقليلسدرمنوشيءوأثلخمطأكلذواتىجنتينبجنتيهموبدلناهم

.(17-15سبأسورة).."الكفورالأنجازيوهل،كفروابما

بعدعاشوأنه"الحميريين"عصرفيالسدترميمإعادةعلىالاَثاروتدل

للمرةتصدعالميلاديالخامسالقرنأوائلوفي...سنة005قرابةالأولالترميم

حكمالذيالكاملأسعدكربأبيبنيعفربنشرحبيلالملكحكمزمن)الثانية

...(أسعدبنحسانبعدم4هوهم425بينفيما

النصوصوتشير...وجهأكملعلى...السدبترميمالملكهذاوقام

وطاقةجهدااستنفدتقدوالترميموالاصلاحالصيانةعمليةأنإلىالحميرية

الترميمخلالففي..الحميريةالنصوصمنمهماننصانإليهمايشيرعظيمين
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احتاجم045سنةيعفرشرحبيلالملكبهقامالذي(الكبيرالترميمالمسمى)الثاني

العاملةالأيديحجمعنأما(عامل00002)حواليوتوظيفتشغيلالىالملك

فيمكن...أخرىمرةالترميملاعادةأبرههالحبشيالنائباحتاجهاالتي

عشراحدىطوالالعاملةالأيديابتلعتهالذيالاستهلاكحجممنعليهالاستدلال

باعا14ًوعرضاًباعاًو.3طولاًباعا45ًالسدبلغحتىيوماًعشروثمانيةشهرا

...آخرهالىومصارفهالسدحوضتطهيروتم...سمكاً

00005)و(الغنممنرأس000002)منأكثرالعمالاستهلكلقد

الجمالمنرأس0003)و(التمرمنقوصره00026و)(الدقيقمنكيس

..الأخيرةللمرةالسدترميمبهاتمرالتيالاستهلاكصوربعضتلك(والثيران

لأولالأصليالسدبناءعندوالاستهلاكالعمالةحجمترىياكانفماذا

....؟مرة

...ولكن

قولهمنالكريمةالاَيةنصتكما؟والنحاسالحديدمنبناؤهكانهل،

إذاحتىانفخواقالالصدفينبينساوىاذاحتىالحديدزبرءاتوني001تعالى

(69الكهفسورة)..."قطراعليهأفرغءاتونيقالناراجعله

الآيةنصتكما؟جبليتينمنطقتينبينجبليمضيقفيالسدشيد،وهل

لاقومادونهمامنوجدالسدينبينبلغإذاحتى0001تعالىتولهمنالكريمة

الأرضفيمفسدونوماجوجياجوجإنالقرنينذاياقالوا،قولايفقهونيكادون

.(49-39الكهفسورة)سداوبينهمبينناتجعلأنعلىخرجالكنجعلفهل

الذينفعلاهم(أفريقيسعمرو--شمر)-الثلائةالملوكهؤلاءوهل"

القرنين؟ذيصفاتأحدهمعلىأوعليهمتنطبقأنيمكنحتى؟السدهذابنوا

...تعالىلقولهمصداقا

لكنجعلفهل،الأرضفيمفسدونوماجوجياجوجإنالقرنينيا!اقالوا"

.(49الكهفسورة)..."سداوبينهمبينناتجعلأنعلىخرجا
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الجبلي-المضيقعبر-متوحشةقبائلغزوإيقافالسدوظيفةكانتوهل8

قولهمنالكريمةالآيةنصتحسبما؟السدهذاأمامتقعالتيالمناطق،لسكان

فهل،الأرضفيمفسدونومأجوجيأجوجإنالقرنينياذاقالوا"...تعالى

..."سداوبينهمبينناتجعلأنعلىخرجالكنجعل
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ويتضحصليمةحالةفييبدومأربسدمنجانب

زبرمنولي!الحجارةمنمشيدأنهالصورةمن

يم.الكرالقرآننصكماوالنحاسالحديد
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الأولالمبحث

الكريمة؟الآيةنصتكماوالنحاسالحديدمنالسدبناءكانهل

هذامنالخمسيناتفيالمنقبونعليهاعثرالتيوالنقوشالباقيةالآفاركل

القطعذاتالبلقبالحجركانالبناءأنتؤكدأثريةبعثاتمنذلكسبقوماالقرن

يمثلانقائمانوالأيسرالأيمنالصدفمنكليزالولاالدقيقالفنيو،لنحتاالائلى

...معناهبكاملالمرصوصالبنيان

فييسمىكماعرمن)أوالعرممنالحجريالجزءأنالدراساتوتثبت

البناءطوليبلغكانالقرآنفيالمذكورالسيلاجتاحهالذيالجزءوهو(النصوص

فيمترا035ًبطولشرقاًالمضيقمنمترا00مسافةوعلى،الواديعرضعلىفيه

الملكنصفيذلكوردوقدالجبلينارتفاعيحاذيبماأيمترا45ًوارتفاععرض

...أبرههونصيعفرشرحبيل

مرةكلفيحجريةكانتوالاضهيارالتصدععنتخلفتالتيالأنقاضانكما

لماالقرآننصكماوالنحاسالحديدمنالسدكانولو....الثلاثالمراتمن

نأك!ا...هدماًلهالزمناستطاعومانقباًلهالسيولأوالتعريةعواملاستطاعت

وإنماأنقاضاًيخلفلاماف!نهلضغوطتعرضإذاالنحاسسبيكهمعالحديديالسد

...واحدةكتلةكلهالسدينهار

الحديدمنبناؤهيكنلم(ماربسد)اليمنفيالسدأنعلىأخرىودلالة

جميعسادالذيالشاملالحجريالطابعذلك...القرآننصكماوالنحاس

السدودآلافالقدماءاليمنيونأقامفقدالقديماليمنفيشيدتالتيالسدود

-702-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.ثث.هـ

لابخ!!

هـر

!اهـ

.+به

برلأ

+برفى

!رفي

*.نر

++

لأ،ث!ا

ي!01

!!ايز

9ثلآ

ل!،7

3،ذ

لأ-

ا!يد*

فى6

ح!ب!

-802-

http://www.al-maktabeh.com



جيولوجياجانبيهاستثماريمكنوادياًيدعواولم...والرمليةوالطينيةالحجرية

ناويكفيوالحجارةالطوبمنبسدسيلهوحجزواالاالمياهتخزينفيوهيدرولوجيا

شاعرأشارذلكوإلىسدانينثماوحدهالعلويحصبإقليمفيأن.لناذكرالهمداني

...بقولهيمني

سائلا.الماءتقذفسداثمانون:يحصبأرضمنالخضراءوبالبقعة

وصفأنكما...القديماليمنفيالسدودكثرةعلىدلالةذلكفياناعتقد

السدودتلككونعلىالاجماعسمةلهوالمحدثينالقدامىوالرحالةالاخباريين

فيهاوالنحاسالحديداستخدمأنيحدثولمورمليةوحصويةصخريةبناءات

...البتة

سنذكرولكنالمتواضعالمبحثهذاحيزفيالآنحصرهانستطيعلنوبالطبع

وسد،قصعانسدوهي..والرملوالطينالحجرمنشيدتالتيلكبارهاأمثلة

وهو)الحجوسد،عبادوسد...وطمحان،وشجران(قتابوهوسد)ربوان

ظاهرفيوآخر...همدانظاهرفيكلاببيتوسد...(عرايسسد

يذبنسيفمولىعتيكبننوالبناهوالذيبصعدةالخانقوسد....دعان)1(

هدمبعدالعلويموسىبنابراهيمخربهوقدللميلادالسادسالقرنفييزن

...شهالذيوسد،سيانوسد...مأذنابيلابنريعانوسد...صعدة

وسد...ربيعذيقريةعندوهو.نقاطةوسد.../وهراننضاروسد

وسد...رعينذيوسد...المهبادوسد...المليكيوسد...سحر

كانتجميعاوكلهامنهافراسخثمانيةعلىصنعاءقرب"شبام"وسد...النواصي

.)2(والرمالوالطينالطوبمن

...فرسخ*فرسخاكان(مأربسد)السدإنالاخباريينبعضوقال

بواسطةالمتماسكالكبيرالصخرمنتشييدهوتم(فتحةأي)مثقباثلالينلهوكان

فخافواالسدفيتنقبرأوهاجرذعنروايةوهناكالسائلالمصبوبالقار

ا،الااا-احا1الأ،3!88.14عننقلا415ًصسابقمرحع-ريدانجرجى-انظر(1)

025ص-248ص-2جزء-سابقمرجع-الحموىياقوت-انظر(2)
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هذاوأين؟بالنحاسالمخلوطالحديديالسدنقبالجرذيستطيعفهل...انفجاره

...تعالىقولهمنالآيةعنهعبرتالذيالقرنينذيسدمتانةمنالجرذ

")1(نقباًلهاستطاعواومايظهروهأناسطاعوفما"

سَدعندقيقتصوروضعالقدامىالباحثينمنوغيرهالهمدانياستطاعوقد...

شاهدوهيبدومما-كمامأربسدأنذكروا)2(فقد...الطبيعةفيهوكماتماماًمأرب

زاويةعلىمائلينبسطحينأعلاهينتهيوالحجارةبالترابمبنيأنه-الباقيجزئهمن

تدفقعندالترابانجرافيمنعكالرصيفالحمىمنطبقةتكسوهمامنفرجة

طريقفييقفحائطشكلفيالقطاعلوجدناعرضياًقطعاًالسدقطعناولو...المياه

مثلوترتفعمياههتتجمعوبذلك...المسيرعنفيصدهالمستعرضكالجبلالسيل

......العليابمصرالنيلفهرعلىأسوانخزانأمامارتفاعها

اذنةواديعلىماربمنقريبجبليمضيقعلىالأوائلالبناةشيدهوقد

الشرقنحوتسيرفيهالتيالمياهليحجزالبحرسطحعنمترا001يعلوحواليوالذي

منإليهأتتالمياهمنعارمبمددزودتهقدالميزابشعابمياهتكونأنبعدالشمالي

أسبيلوجبلسويقعلىالمشرفةوالجبالوقرنوردمانالعرشرداعجبالمسيلات

القحفمنوماتياجنوبيهمنخولانبلدومساقطمرادمنوابشبنيوجبالورجمة

هذهبواسطةأذنةواديفيجرىإذاالسيلفكان...الهمدانيقولحدعلى

المسيرعنالصخريالسدحائطصده..بلقجبليبينالمضيقوتجاوزالمسيلات

فإذا..الآيسرالسدإلىاليسارنحومنهجانبويتحولأمامهالمياهمنسوبفيرتفع

قدرعلىالأيمنينالصدفينبينالعوارضمنرفعوااليمنىالجنةريالقومأراد

بنفسالمصرفينمنالماءصرفوااليسرىالجنةريأرادواإذاوكذلك..الحاجة

مدينةياتيحتىالأيسرالجبلسفحفيوأحواضقنواتفيالماءفيجري..الطريقة

عنمختصرةعجالةهذه...اليسارإلىواقعةلأنهاباسمهاالسدسميالذيمارب

.ماربسداليمنأهلبهاشيدالتيالمواد

(79)الكهض-سورة(1)

ص-سابقمرجع-الهمدانىعنلقلا161ًصر:157صر-المرجعلثسى-ريدانحرحىالظر(2)

بعدها.وما08
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الثانيالمبحث

الآيةنصتكماجبليتينمنطقتينبينجبليمضيقفيالسدشيد"هل

الكريمة

تجعلأنعلى"تعالىقولهإلى.."السدينبينبلغإذاحتى"..تعالىقولهمن

؟"سداًوبينهمبيننا

بثلاثمأربقبل...جبليتينمنطقتينبينجبليمضيقفيالسدشيدنعم

سعتهبينهماوالمضيق...(الأيسربلقو)(الأيمنبلق)لهمايقالوالجبلانساعات

بينهماالأكبرالسيليجري..مأربمأزميالهمدانيويسميهماذراعأوخطوةستمائة

."أذنة"واديهوضيقوادفيالشماليالشرقإلىالجنوبيالغربمن

الاقليملتضرسنظراًوالأمطارالسيولمياهمنيستفيدونلااليمنأهلوكان

زمن)غريقفيإمادائماًكانواوبذلك...الرمالفيالمياههذهمعظموضياع

طريقةابتكارفيففكروا...(والجفافيقالتحارزمن)حريقفيوإما(الفيضان

اختارثمومن..الحاجةقدرعلىوتوزيعهالجبالسفوحإلىورفعهالماءلتخزين

العظيمالسدذلكعرضهفي"وبنوابلقجبلي"بين(الجبليالمضيقهذا)السبئيون

يجاورمالريبصددهنحنالذي..العرمسدأومأربسدباسمعرفالذي

..جبليةومدرجاتسهولمن(مأرب)مدينتهم

بلقمضيقعنديتقارباأنبعدالأيسروبلقالأيمنبلقالمذكورانوالجبلان

نحومنهماساعاتشلاثةمسافةوعلى-..بينهماالواديويتسع...ينفرجانالجبلي
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واديمنالأيسرأوالغربيالجانبفي"سبأأومارب"مدينةفيالشرقيالشمال

..الشرقيبابهاحاذىالسيلجرىفإذا...أذنة

تبلغالأرضث*ا،لأ005المذكورالجبلي"سبأ"والمضيقمأربمدينةوبين

جرداءكانت.."ْمربعميل.53نحوالجبالسفحمنبهيحيطمامساحة

متراميةوبساتينحقولاً..المضيقفيالسدتشييدبعدفأصبحت...قاحلة

ومحاصيلوفواكهزروعمنأخضرسندلصيبغطاءالجبلينسفحيتغطيالأطراف

علىيسرىوجنةالأيمنالجبلسفحعليمنىجنةبالجنتينالقرآنعنهعبرماوهذا

تعالى:قال...الأيسرالجبلسفح

")2(وشماليمينعنجنتانآيةمسكنهمفيلسبأكانلقد"

الأيمنالجبلقاعدةعندمشيداًللجنتينالماءوفرالذيالسدهذاوكان!ه

المقطوعالمخروطهيئةعلىبناءينشكلفي(الأيمنبلقجبلوهوالجنوبيالشرق)

الجبلعلىقائمأحدهما..(الصدفين)سموهماذراعاًعشربضعةمنهماكلعلى

وكانت.أقدامخمسةعرضها(فرجة)وبينهما..يسارهعلىمشيدوالآخرنفسه

الأيسروكان...أقدامبثلاثالأيسرالجزءقاعدةتعلومنهماالأيمنالجزءقاعدة

ينتهيذراعا04ًطولهجداروالشرقنحوالشمالمنهمِمتدمنحوتةحجارةمنمبني)

علوالصدفينمقدارمثلالمذكورالجدارعلوبلغوقد()3(فيهويندمجنفسهالعرمفي

وجهيهماعندالمذكورينالصدفينمنكلجانبوفي...العرمسدعلوومثل

فيأي).00مدرجانوالميزابانالآخرالصدففيميزاباًيقابل"ميزاب"المتقابلين

لشكلونظراً...لأخرىافوقالدرجة(كالسلمحجارةمندرجاتمنهماكلقاع

بينهماالمسافةأصبحتالسلميالميزابشكليقتضيهولما،المخروطينالصدفين

علىالصدفينأوالمخروطينوضعمنويبدو...القمةعندمنهاأقصرالقاعدةعند

منهيسيلمصرفاًبينهماالمسافةيستخدمونكانوامأربسدأصحابأنالصورةهذه

للجانبالشيءونفس...اليمنىالجنةفيسقيالأيمنبلقجبلسفحإلىالماء

...الأيسر

07.0.()1277918عننقلا915ًص-سابقمرجع-ريدانجرحيانظر(1)

016ص-المرجعنفس-زيدانجرجىِ(3)ها:سبأسررة(2)
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الثالثالمبحث

قاموافعلاًالذينهم(عمرو-أفريقيس-شمر)الثلاثةالملوكلاءهؤهل،

القرنينذيصفات-أحدهمعلىأو-عليهمتنطبقأنيمكنحتىالسدهذاببناء

؟...الكريمالقرآنفيذكرتالتي

وهيمأربسدأنقاضبينعليهاعثروالتيالمكتوبةالنقوشفحصمن

علىسمهبنيثعمربين)أنعلىالعلماءاستدل...المسندالحرفذيبالخطمكتوبة

الأيمنالصدفعلنقشمنوذلكالسدببناءبدأالذيهو(سبأمكربينوف

علىسمهبنيثعمربينأن"(تفسيىه)ماربسدبجواراليمنىللجنةالملاصق

الملك.وهذا".الريلتسهيلرحباًمصرفاًوبنىبلقجبلحزقسبأمكربينوف

0)1(00(م.ق061-م.ق064)بينفيمايحكمكان

...سنة159بحوالي(يرعششمر)قبليحكمكانأنهذلكومعنى

سنة.069الأكبر(بحواليتبعوقبلعمرو)

...سنة049بحوالي(الصعب)القرنينذويقيسأفروقبل

...ماربسدبناءفيالثلاثةالملوكمنواحدأيمشاركةعدميتضحومنه

أدخللقدكاح"!(ق4،الار،3م)،13+"فىاكتابمننقلأا38ص1جزء-الاسلامقبلالعربيختارنظر)1(1

لمدينةبابينوبنىا/حريب"قلعةوشاد،حبابضسدوبنىمأربسدعلىتحسيناتعدةالملكهذا

يثعمرالمكرببهاتامالتيالهندسيةالأعمالهذهأنشكولابالبلقبناهاببروجوحصنها.مارب

ذلكفيالعالمبهاقامالتيالعالميةالمثروعاتأهممنهيالأمطارمياهمنللاشتفادة(قبلهمن)

حيمَثَلإنها...اليومحتىآثارهاترىنجاتإلى(أذنة)منطقةالسدهذاحوللقد...الحين

يونالإخبارلنارواهاالتيوالحكاياتالقصصهذهوليستشاءمتىالإبداععلىالإنسانتدرةينائر

وغيرها(الخاردوادي)وجنات(أذنة)جناتإن..الكبيربيالعرالعملذلكصدىإنها،باطلاً

...."القديمالعالممفاخرمنمفخرةتعد
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(ينوفعلىسمه)والدهأنعلىيدلالمذكورللنقشالثانيالوجهكانوإذا..

يثعمرأنينفيماذلكفيفليس..(م.ق066-685)بينفيمايحكمكانالذي

علىالأخرىالنقوشتقولكماللسدالأولىالمراحلشيدااللذانهماووالده

مكربعلىذمربنينوفعلىسمه"أن...معناهبمامأربسدمنالاَخرالصدف

بناءنفيفيدعمايعطيناذلكإنبل..الريلتسهيلرحبوبنىبلقاخترقسبأ"

السابمالقرنفيبنيلأنه(أفريقيسعمرو--شمر)الثلاثةالملوكزمنماربسد

منبهتستشهدذلكعلىوالدليل...سابقونملوكبدأهلماتكملة...الميلادقبل

:تقولعباراتوردتحيثالسدبقايافيالعلماءعليهاعثرمنقوشةكتابات

في4الصدفعلى)..لتسهيلرحببنىسبأمكربيثعمربنبيينأيلكرب"-

.(اليسار

الملك(هذااسمعلىعثرالسدمنآخرجزءعلى)"سبأملكذرحعلىذمر-"

(م.ق073072-)

الأسم(هذاعلعثرآخرجزءوعلى)"وتازأيليدع!-

اكتشفهانقوشحسب(م.ق072007-)بينفيماحكمالأولوالملك

."جلازر"

.(م.ق072-م.ق)073بينفيماحكمالثانيئوالملك

.(م.ق075-078)بينفيماحكمالثالثوالملك

الصرحهذامراحلمنمرحلةيكملكانملككلأنعلىتدلالنقوشوهذه

بمسألةمنهمواحدأر(-أفريقيسعمرو-شمر)بينعلاقةفلاذلكوعلىالشامخ

...مأربسدبناء

شمر(إلاّ)السدهذاإلىمنسوباًالثلالةالملوكمنواحدإسميردلم،إذ

...التاليةالفقرةفيبهمقروناًاسمهجاءالذي...يرعش

أنهإليهينسبالذي(ينوفعلىسمه)ولده(وتارعلىزمار)بعدوجاء)

نأمنبالرغموذلك،العرببلادعرفتهللريمشروعأكبرومنفذفكرةصاحب

بدائية،كانتسدودهمأنإلاّ،الريبشؤونخبرةذويكانوا(مارب)سكان
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711ءأيم311هـا2،"2لملاالميه140"يمءإ"ارهـاهـلل!53"1يا"رهلم01،44ل!هـ5

3!ر5ل!اياأ!11لملالم"ايا"هـالأ44لايا71يا7ث!لألمهـا7"هـ5ايأ"لأ!ا6لأ!615

يا!اءأء+هـا"هـ5اءلأرلملم،ايا017ا!ا7"55!يالمر5ءراهـل!ايا!ر!1ايا(لم/لم7"ث!!

لا5هـا77ر،ث،ا!لما30710رلمثىلأا!04ا!ل!أء"ايا+4لمياهـ،المرلم"اثا،"!

21يا؟زرلم/!هـلىهـا،هـلمهـارلأ"از51،11،يا5ءأ*اهـاه*37ر4ء)1،1هـال!

يارلأ70الأ!يا!ءا،ر51ياألالىاالم70*اي!لملاا35ره!يبما!هلها21149)ره.*"+أ

ر!وءا!يا11!لم10أ4ر55امهـيا555وااا"االم4هـلااأ!أ!5!ولا!المالاايا"!"لم

الا،5؟،!ر!يا17ا!!لأإأ)واهـ،لأالى".لما"لإره7113رريااهـ77لاهـإو
هـه،51

!اءلمارأء!ااهـاروا4لمياايا7اكاارلأ!،ه"11لمال!7!االى5لاايا7*رد!71هكرء

هـرل!الر،51الا31رلماا11"ار!اءركاايمأهـ3!1،4لم1ازرأ5ايا!،ر+)هـر،

.اأرياي14!ث!الم!الى4لأ.يل!ث!رر)4511ءهـثلإ41ألالملم7ياكاا"هـكراري4"ررلم

،17030بعهـر919رء7لما"ا!،1ء!اا1ر)لم41يالم!7لما153ألا""لمايث!،ر

!رو19!هـهـلألأا1041يطاكاهاأيث!ايملم،لااهلملم!؟!!أهـ!ا15ث!،لااثا80!أ

...و15هـلملهـال!يث!4!؟أهـ!او!رلم5والارلم5ا!هـاهر

إأ!9لأأة"ا"اهـ"،!أةلأأ!آلما1لمااهـ!أ!الم701لم،أ،هـاث!ا4لا07

هـاأهـا67)("15لملم!الملم!ه)ر"ها!09!14هـياا5لماهـر7ل!!ا!ا"7،ألم

يلمالال!أ"*91"لا"هـاولمكارلإل!،"ا"ر!هاأكام4لم4هـُهـ!هـا!
هـالمهـثم!"لأ51لم!"5

وحضرموتوريدانسباملكشرحبيل:يقولالذيالنمروعليهاشرحبيلالملكعهدإلىترجعلوحة

الترابمنونطهبرمأربسدبتريمتامأنهأيضاوفيه....وتهامةالطورفيوأعرابهمويمنات
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شيدحينوذلك،الريوسائلفيتطورأوأحدث،(ينوفعلىسمه)جاءحتى

بداوهكذا...السيولمنوالإفادةالأمطارمياهعلىللسيطرة...(رحبسد)

مرعلىنماوالذي،مأربسدباسمالتاريخفيعرفوالذي...العظيمالمشروع

فنظمأيرعششمر"أيامعلالميلاديالثالثالقرننهايةفياكتملحتىالأيام

)1(..الزراعيةللأرضكبيرةمساحاتوأضافالريوسائل

هوبأنهتفيدلاوبالطبع...(يرعششمر"فيهاالمذكورالفقرةهيهذه

عصرسبقتمراحلعلىبنائهتمامعلىنصتفقد...مأربسدبنىالذيوحده

علىبناء...السدقيتصدعاترممانهبهقصدذكرماولعل(يرعششمر"

.....التاليةالفقرة

من-السدأنقاضبيئالموجودةالنصوصتفيد-كماالتهدمفيالسدبدألقد"

قبلا15سنةحتىالريدانيينضدالهمدانيينثورةخلالأيالميلادقبلا45سنة

)2(000(الميلاد

مجردكانإنما(003سنة275سنةيرعششمر)بهقاممااننفهمذلكومن

..الميلادقبلالثامنالقرنمنذقبلهقاثماًوجودهكانالذيمأربلسدترميم

التفسيرفيذكرواالذينالثلاثةحميرملوكمنأحداًانيثبتفلمثم"ومن

منهمأحداًْأنيثبتلم...(عمرو-افريقيس-شمر)الكهفلسورةالقرآني

...مأربسدبنى

القرنينذوبناهوالذيالكريمالقرآنفيذكرالذيالسدليسبأنهقناعتنارغم

...الجبليالمضيقأوالممرعندالمستضعفةالقبائلالىالنفاذمنالمتوحشةالقبائللمنع

:ماربوسدحميرملوكعنالأخيرلالتساؤإلىنصل"وبهذا

-285ص:028صالثانيالجزء-الإسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل-عليجواد.دانظر(1)

.7191-ببروت

ا.".ولء*له!!ول4.ع3؟)ول،"أ"هة،أح"97وكذلك.لاللاأء9)حولة.ء!،أخا؟4"7وكذلله

جبور-جبرائيلجرجيترجمة85صالأولالجزء-العربتاريخ-حتيفيليبدكتور:انظر(2)

.6591سنةببروت
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الدنث!ييدوتكاليفمارببدالرييقةطرتوضحقديمةحمبريةنقوش
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وراءهتقطنالتيالمتوحشةالقبائلغزوإيقافالسدوظيفةكانتهل)

....السد؟(هذاأمامالواقعةالمناطقلسكان

النقوشوبقايا...والآثار...الوثائقجميعحسب...بهالمسلممن،

مياهحجزكانتالوحيدةالأساسيةوظيفتهأن...السدأصداففوقالمخطوطة

عندالواقعةالمدنوإنقاذ...إليهااهـاجةلوقتسدىتضيعكانتالتيالأمطار

...."والسيولالأمطارهطولمواسمفيالغرقمن"...أذنةواديحضيض

ذلكعلىالأدلة(بعض)وتلك!!

...شرحهوخلاصةشرحبيلالملكنص،

أبيبنوتهامهالطورفيوأعرابهمويمناتوحضرموتوريدانسباملكشرحبيل)

فيوأعرابهمويمناتوحضرموتوريدانسبأملكالكاملالملقب-أسعدكرب

حدودإلىرحبقربمن-ماربسداي-العرمسدبترميمقام،وتهامةالطود

طمحانلواديالمحاذيأسفلهمن(الترابأكداسمنطهرهأي)-مَسرًهبأنعبران

لقبيلةالتابعة(تزن)وكابة(جيلان)وكابة(مذاب)سدشيدكما،أعلاهإلى

مسارةيسرينواديمحاجربإصلاخقامكما،(العرم)إلىالمياهتحويلبغيةيينالنمر

هذاوكان،لهالتابعةوالمصارفالسدإلىالمنصبةالمياهمساقطترميممع،وعمارة

042:أي)الحميريبالتوقيت(535)عامثبتانذوشهرفيالاضلاخ

......(للميلاد

ومسيحهوقوتهالرحمنباسماستهلهوقد....الصباحبنأبرهةنص8

بناءاعادةفيالعملوبوشر"...مايليجاء...ثم...القدسوالروح

.."ومصارفهالسدحوضبتطهيرقامكما....(مأربسدأي)(العرم)

...."الحميريبالتوقيت658سنةذومعانشهرفيالنصكتب"...وأخيراً

....(م543سنةيساويوهذا)

فيالسدعنداليمنبأرضيجتمعكانالذيالماءوأما"..الفداءأبووقال!ه

)1(.."والمزارعالقرىفيويستعملونهتجتمعالسيولمنفكانسبأديار

18ص-سابق-مرجعالفداءابو(1)
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-!هم3!38!رةلملمزرص*؟7!صى1و"،*--

،3!ء!3!،!لم،!ل!1لم!،لمثهـ\لم?!"3*؟!3*برفىءئه!كا-لم!لأ*ك!؟*ا4*!"لم

كا?7ء،،أ4ف،!عزرلململمكه!+،3!،؟"!كا،ء،ءا!؟بر*ص2ص؟!ي!،!

لم!لم!ء!،!،ئم،!لأ!أبرلىخلم!إ"ص،!اض،!!ى!ؤ"؟س?"!؟*!ممم*ىرو*لىإبم!؟،"ى!

لح!1?-؟ءلمكا؟ء*-ء!؟لم1كلو!كا"،ء!3،ء!!ء!؟"!غئم-*!!3،!!7-

!؟3؟،على"!(عكأ!ؤ9ء!لأ!كا*:!كأ!!*؟زر!،!ى"أكأ!ص!!!+و!س،،،ء!!!،ص!

ئمبرغ3-ل!ك!!ور!-ح!3وو!ءكغ(،*3-لم!ر!!،لم؟؟*،!73(،!!*!كا!ءى!!!+*"ا!ش!

كماقلأى!!لىأ!ءءكل!ءع9؟!!أ؟،الأ؟!اء؟ص*ول*7ث!لمى!بز!+!سع*9**،

بر؟!"!7*يفي*لم!3أ1،لمبر،لم؟؟بر!وأ/!ء؟!"ا*6!!ي!أك!"م!\،49ك!+،أكي32

؟س!ك!لا،ث!أ9،!ع،؟!،خ*برق!!9،"؟ء9!ءلمك!!كلهماأك!،!ء*،3؟!"أ!،ّ"،

67\جم!!يؤ؟ء4أ!لأكلسء،ا!لم!"!ر!!،*ثأ؟صع؟ث!4!ص3!ا9""*إ?9"+،،مم!*

ت!/،7+!!!كا*!برء،!أ!،*؟!8!!!لا!ل!،!أ1!99،!هر؟؟ت!؟!*ك!س!*تمء!!لأ!

أ9؟(لمكأ!كأ!33؟!!؟ك!ء!أ!!لألمك!أ!(ء?"ء!س!3يه!ء!لىسلم-يوبر*4!*،!4

7?+!!*/!!أِّأو4ء!،بم*آ،؟ءث!!\ك!،!لأ،!،!!ءش!!!7*+؟\"!!*!

"،!س!!*1ع؟؟!"!!،9لاررآكأ،ء!!ر!،*!"ى"!!!*؟ن!9"ىق"3!سء

ءلأ3!ء*2!ةلح*،لمءا؟-،--كأ*ء"؟!9؟،!؟،!4*1؟7!ا*ئم!كاح**"!*!!ل!

!13ي!+!3ء!*ش*؟اأث!كبمبر2!!ءع(ث!*!!ءلا*ثبم!!!4"،4؟!1ميد*

!س!"ء-!1*7ء!!كل!!!كهلم؟3ء!"ء!؟لأ!!!،ء+ع،؟!لا!،اليبزكحلح،ور،،

!1(27*لمإءو؟*!!،جمحبم؟،لا!!مه!ء!9*ولءحى1،!برءكهؤغ؟*،ص؟!"!؟!!

يرم،-7سءةءكبم!!!ع؟3ء!!،!لاء3تر!؟ثم*لم!192!*"أبم!بملم+أ!ع؟2

!!بهي*ث!*"ءاأ؟لم؟جماك!*!ثا؟؟لم؟أكا!لا!لمأكم*لم؟*ء3!ر!-ء،!!!!

ص!!ضً؟(!!!ث!ء5أ3!*كألم!*2!أء!ثبم!*ك!9!!91مبم،إء؟9آ"ى*؟لم!برإأ

برءلم!!ىا*،\لم!؟!!69"جمب"؟!و!!9!س?؟!!!!*9أ!"؟ل!2؟

ء؟!ء4ّ!*لإبرءلاأ"!أ!ثبر!لمج!؟7؟لملمء!ك!7!،ثي!،!ء*ءلم!كأ!؟

برألأ؟*"!تر؟،بهم!ه!أ!بهكل!ءإ؟*!لم"؟7!!"؟*!ور!99بربرضمم!*؟(

ب!!*؟؟*أ"!لمكي*ئمء9ى"ءأكاأس!*أ!ث!؟ءأكحي"لم!ثبر؟ء!أئم!!!ح

،،9،21؟فص!؟لأأ،!"ء*ثملأأ"ءولأألأ!ه!"أتم!جمه!أ!!ء؟!!!"ص

لم!31أ7،ث!لأم،:*أث!رأ!أ7بر؟!ء(!ء!أ*مم!4!9!؟!بمأكيما!*؟"ير!ء!،،

كم*!ه!ى*ء4؟؟3!"؟؟لمء7!!ط!عاله"أى،!؟؟ءأكأ*!ثردأ؟ك!

م!؟؟*!!3لم1لمبر!7يعلأا3،!3"ر!91!يم*ء!2أ9!لح*؟!أ!خ!*ء

أ!!!هما!ى،؟ألأ!ج!!!3!بر-كا-3لا!!ثو4،3؟ترء،!لملمء3/لملىحم!!!كل

لم؟أع،!3؟ثهأ!؟)!!)؟)73)ىحم!به!1!!!هملم؟جمكلا!؟،ء3ً!،2كلة3لم!*!!!

؟!!أااأ"!لم!الم!13كه!لمكلكا/9ء؟9"ثثرأىء!6!!3؟-س!!!يم

أسء9!ع13!ئوالاتم؟9(كائجلم1!،!أزر؟31!بم!!صجلاوءا؟!،1(بىكأ*الأ؟

6!لأكهملأم!9،لملمء!!ك!،!مألم7؟!9"؟؟ال!!،؟خ!بر"،!!،!!*+ء!؟*:7

كهد*لاأكثميم*ألأ9حمكاء،ا"!4"!"ير!!يألمولم"!ث!!ك!!،!!

!(!ث!ءلأ*ثم*ءأ؟"؟؟،!بهمثملم"كط!أء2!3ج!ءوركمء9ث!لأعأ!ق"

4لم1؟لملم!وأ!لمؤيو14!4،لصكا!أئملاى!ي(،ى،9!2!!يبم!كي3!برلالم*لمث!!9

،إ،حك!ركل9م!؟فيسبرلمألمص!9ط!!رممبمثمأبرلألم،!!أبر!!أنر-!،لم

!!أ،*!!يرالأرز!جماو؟"كم!هحكا2،،9!!!برالم!ثه،؟!يو.ئ!1*ث!،

ييه؟*!!أ؟9؟أعه!كا؟لم!؟!*!اأ"أ4*لمجاء9؟،*ك!!سألأ(؟

لأأ9!!9)!9،؟*لم!1!3!ءآال!!1ءلحلأللا*1"!"كحأ!ص!كاث!!"(

ء*!*ب!أ!؟!لأأأ"!أ!ك!؟لصث!يم!"،؟ص!ء!3ء*ء

!*؟و!س،!ءأ،1لح!!؟ع،!!م

ث!آ!!ال!أكرء،إِ"ءثالأ!؟ء4؟ل!9!!"*فيألحز؟بر*أكرحم"(ألا9

كاا!!،1(،كااث!في!9؟!؟يه!!أ!رص!4!لأأ،""،ؤء)ءإ.!س!لر!ء!

لأسعاك!33(!*أكأكا؟4ى!ا31ثأءعأ؟3!**ك!!1جم!"؟3وس!"*أوو،*

الميا.لحجزوإعادتهبترميمهوتامهماربددتصدعنجروفيه...أبرهةنص
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وهي...أربعوقيلمراحلثلاثوصنعاءماربوبين"..أيضاًوقال

السدكانوبهاحضرموتجبالآخرفيوهياليمنتبابعةقاعدةوكانتخراب

.0)9(00،سبأمدينةوتسمى

إلىالسيلماءيصبجبالثلاثةبينمأربوسد!..الحمويياقوتوقال،

سدواقدالأوائلفكان،واحدةجهةمنإلاّمخرجالماءلذلكوليسواحدموضع

يختصمامعهناكعيونماءفيهفيجتمعوالرصاصالصلبةبالحجارةالموضعذلك

)2(00(كالبحرالسدفيصيرخلفالسيولمياهمن

علىذماربنينوفسمعهليأن"...فيهجاءالسدانقاضفينقش8

.)3(."الريلتسهيل(السداي)رجبوبنىبلقاخترق

الآتي:الىالتوصليمكنسبقماكلمن

قاممنهمأحداًأنيثبتلمالقرآنيالتفسيرفيالمذكورينحميرملوكان4

ذوالصعب-بلقيسزوجعمرو-يرعششمر)وهمالشمسمغربإلىبرحلة

سورةفيذكرتالتيالحمئةالعينإلىيصلوالموبالتالي(أفريقيسالقرنين

فياللهذكرهمأشداءقوماًيؤدبلممنهمأحدأأنأيضاًعليهوينبني...الكهف

الحمئة-العين-عندالأقوامهؤلاءمعاملةفييخيرلممنهمأحداًأنكما...القرآن

آمن.لمنبالحسنىأوعصىلمنبالقسوة

منطقةعندالشمسمشرقمنهمواحديبلغلمالمذكورينحميرملوكإن!ه

منلهماللهيجعللمهناكقوممع-يةبالرؤولو-يتعاملولمعاريةصحراوية

...ستراًالشمس

ومأجوجيأجوجوجهفيسداًأحدهميبنلمالمذكورينحميرملوك.إن

.79صالمرجمنفس)1(

.الحمويلياقوتالبلدانمعجمعننقلا271ْص-سابقمرجع-كحالة..انظر)2(

.125ص-سابقمرجع-الدينيثرفحسيناحمد...انظر)3(
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هوأحدهمفعلهماكل..الضعافالسةفيالبسطاءمنعندهيعيشونمنلحاية

المتوحشين.البرابرةوجهفيوليسوالسيولالماءوجهفيمأربسدترميم

كماالنحاسوسبائكالحديدمنالحميريينعندمأربسدبناءيكن"لم

...الكهفسورةمنالكريمةالآيةنصئت

أنه:نجد..سبقماعلىوبناء

شخصمواصفاتعلىحميرملوكمنأحدصفاتأوأعمالتنطبقلمسي

الكهف.سورةمن(89-83)الكريمالقرآنآياترسمتهاكمااالقرنينذي"

هوالمقدونيا!برالاسكندريكونأنآنفاًاستبعدناانوبعدسي

ولم...المجالهذامنالمذكورينحميرملوكأيضأنستبعدفنحن...القرنينذا

الثالث.الاحمالدراسةالألنايبق
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ئعلرااالفصَئل

الثالثالاحتمال

لأخمينيا"رشقوأوأرشكو

...الأرضفيلهاللهمكنوهل؟الأخمينيكورشهو"من

الميلادقبلالسادسالقرنمنتصفحتىالقديمالأدنىالشرقعالمكان

العملاقينتخطيطحسب"بابل"و،"ميديا"الكبيرتينالسلطتينبينمقسماً

يكنولم...بابلملكنصرونبوخذ،ميدياملككياكسارس..الكبيرين

الجزء)هيرودوتذكرهماالأالقديمالعالمتحريكفيفعالدورآنذاكللأخمينيين

الملكابنةتزوجقدالأول(قمبيز)كمبوجيهإنتقولالتي(701ص:الأول

:هكذاالاسمينطقونالمؤرخينوبعض"كياكسارس"ابن"ازتياج"الميدي

يكنولم...(.أستياجأواستياك):يكتبونهواليونانيون...(ايختوويكو)

ابنأنيتصورالعصرانذلكفيانسانأيولا...أازتياج"ولاصهرهنفسهقمبيز

العالمحكمسيجعل(تورش)الثانيوهوكيروش(الأول)!قمبيزالأولكمبوجيه

قورشكانأنبعدفارسأوأنشانأوأنزانفيالأخمينيالبيتقبضةفيبأسرهالقديم

..."أيختوويكوأوأستياكأوأزتياجأالكبيرالميديالملكلجدهتابعاًهذاالثاني

وقدراته...محدودةالثاني"قورش9امكانياتأنيعتقدكاننفسهنابونيدحتى

الميديللخطرمضادةقوةفيهيجدأنآملاًمعهتحالففقدثمومن...كذلكأيضا

يستبدللمأنهاكتشفحينرأيهغيرغيرأنه...باستمراربابلبلاديهددكانالذي

يدعلىا!مينيأوالأخمينيأوالهخمانشيالخطرهوأعظمبخطرالأالميديالخطر

فيآنذاكبأسرهالعالمحكمالذيقورش...خارقةقوىاللهمنحهالذيالرجل
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علىالفئَستسليطفيكئيراًرخينالمؤساعدتتبصمايخالتارفيوتركقلائلسنوات

هوذوأنهيرىالذي!أزادالكلامأبوأمولانابسيرتهاهتمواالذينومنوقصتهحياته

في-إليهالناستطلعالذيالرجلهووأنه،الكريمالقرآنفيذكرالذيالقرنين

والجوروالاستبدادالظلمضرورمنمنقذهمأنهعلى-الميلادقبلالسادسالقرن

أاستياج9الطاغوتمنالخلاصلحظةترقبواالذينوخصوصاًالميديينوالعسف

الأيكنلمالمخلصذلكوأن...(ايختوويكو)أوأاستياجس)أو

وزيرذلكعلىوساعده(الصغرىفارس)أنشانعلىحاكماًكانالذيأقورش)

بالوزيرالميديونولقبه...!هرباجوس"اليونانيونلقبهالذي!استياج)

كمعبرأقورش)الأسطوريالبطلحولالفاريىالشبوالتف...أسباكو)

وإسقاطهستياجسعلىالانتصارمنفتمكن...والخلاصالتحررفيركبتهمعن

الشمسمغرببلغحتىانتصاراتهتوالتثمالميلادقبلالسادسالقرنمنتصففي

...وجههمفيالسدوبنىومأجوجيأجوجوأدبالحمئةالعينوشاهدومطلعها

في)الأنحتىسليمازالمابتمثالأعوام9025منذالفارييالشبخلدهوتد

التفواالذينبالرعاةتشبهارأسهفوققرنينذاتاجاًلبسوقديصوره(بازارجادة

فيسائدةكانتالتيالرعيلمهنةواحتراماً..."أنزان"فيظهورهبدايةفيحوله

...الأولشعبهطبقات

الأخميني؟قورشهومن

فيالحياةمسرحعلى(قورش)أكوروش"ظهركيف!هيرودوت!يحكي

...فيقولم.قالسادسالقرنمنتصففيعصرهملوكأعظممنليصبحفارس

عنبشجرةبطنهامننبتتقد!ماندانا"ابنتهأنالمنامفيرأىالميديالملكإن

...الصغرىآسيافيهابماكلهاآسياظللتحتىبالتدريجتنموأخذتعظيمة

لةفقالوا...ياالرؤتفسيرمنهموطلبالعارفينمستشاريهكبارالملكجمع

الأيامومرت...الزمانذلكفيعظيمشأنسيصيرلهطفلبميلادتبشرالرؤياإن

لملكزوجهاانالميديالملكوخ!ثى...عروساًوصارت"ماندانا"ابنتهوكبرت

(حفيده)شابملكميدياإلىويخرجياالرؤتصدقأنوالشأنالأصلعظيم
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بتزويجسارعولذا...ياالرؤفسرتحسبمامنهوينتزعهجدهملكعلىيقضى

...لهالتابعةالإماراتإحدىأنشان،"ملكهوالهمةقليلمغمورلملكابنته

)خلاصهودوامتطلعاتهضآلةميدياملكفيهتوسمالذي1000كمبوجيه"ويدعى

...رائعاًطفلاًكمبوجيهمنابنتهوأنجبتالأياموتتابعت...للملكوولائه

وينهارياالرؤتتحققأنوخشيى(توويكوايخ)ا!برالميديالملكيدفيوأسقط

كروص-)العجميوالعراقوكردستانآذربيجانيضمكانالذيالواسعملكه

بحرميناءحتىالري-نهاوند-أصفهان-العراق-قزوين-كرمانشاه-همدان

منالأولالنصففيذلكوكان...عظيم-لعمري-ملكوهو...(الخزر

...الميلادقبلالسادسالقرن

1(

الطفلبانتزاع...(توويكوايخ)ا!برالميدي)1(الملكسارعثمومن

معلومأوليس...م.قالسابعالقرنبدايةفيالميديينمملكةأسسوا،الجنسآريةأقوامالميديون(

أنهمالظنوأغلب...؟الحاليةوكردستانأذربيجانواستوطنوا،إيرانإلىهؤلاءقدممتىلدينا

.قالثالثالقرنفيعاشرخمؤوهو)برسويعتقد...م.قالعاثرالقرنفيإيرانإلىقدموا

فيعنهاآخرونمؤ!خونونقل،فقدتكتاباتهولكنوالاثوريننالكلدانيينتاريخوكتب،م

...سنة224بهاحكمهمواستمر"بابل"علسيطرواقدالغابرةالأزمنةفيالميديينان(كتاباتهم

(برس)وأن،"بابل"علواستولىالإيرانيةالهضبةغادرقدشعبأانيعتقدونالباحثينولكن

الثالث(نصرسلم)أطلقوقد،موطنهمإلىنسبة(ماد)باسمالتاليةالقرونفيالشعبهذاصمى

:الأقواممننوعينعلىإسمينعليهاحربلشنكردستانمنطقةإلى.مق837عامفيتوجهالذي

الجبالمنطقةاستوطنواالأولالقومفإنالملكهذايقولوكما"آماداي"والثاني)بارسوا"الأول

...المنطقةبتلكالمحيطةوالسهولالأوديةالآخرالشعبواستوطن،وديالةذهابنهربينالممندة

هذاعليهيطلقونكانوااللاحقةالأزمنةفيالأشوريينلأن...)الميدي(الشعبهوالآماديينوشعب

غزواتتكررتوقدطويلاً،زمناًللآشوريينتابعينالميديونوظل...)الميديين(أي..الاسم

...لهاالمجاورةوالمناطقكردستانمنطقةعلىوحملاتهمالأشور!ين

حتىدوماوندجبالمنتمتدمنطقةفيمنتشرةكانتالتيقبائلهمبينيوحدوناخذواالميديينولكن

ارتباطهمإلىواطمأنوا،كردستانجبالسكانومعالكيمريينمعوتحالفوا...(همدان)مدينة

قبلواالذينالفرسإخضاع"3"4!؟3؟،ا،،أخشائريتالملكهموتم،الاسكيذيينمعالصداقةبرباط

وانتهز..."بابل"غزوملكهمفقرر،ذلكمناكثرهوفيماطمعواذلكوبعد...لهمالجزيةدفع

علفظلوالنفوذهموأخضعوهم،دارهمعقرفيالميديينفهاجموا،الفرصةهذه"الاسكيذيون"

لنايذكرحيث...(هيرودوت)ذكركمام.ق625-بم.ق653منعاماًوعشريننيةثماذلك

عنجنودهموأجْلواأعداءهمهزمواحتىجفنفميغمضلمالمدةتلكطوالالميديينأن

=لبلادهوعادت،نفوذهتوطيدلهتموقد...(كياكسارى)الميديملكهمبقيادةوذلك...المنطقة
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همدانإلىونقل...(الصغرىفارس)أنشانب!مارةوالديهمن(حفيده)الوليد

...الطفلحفيدهقتلبمهمةوزيرهالىالملكعهدحيثآنذاكالكبرىالعاصمة

يدعىوكان(هيرودوتيقولكماالرواياتإحدىحسب)الوزيرأنغير

الرعايةولكن...القتللتنفيذحارسهإلىبدورهالطفلسلم...اهارباك"

لتنفيذيتهياالحارسكانبيماإذ...بالسلامةالطفلذلكتحيطكاتَالإلهية

طبيعياًوكان...ميتاًالدنياإلىنزلالطفلولكنزوجتهالمخاضجاء...ذلك

..الجريمةتفاصيلعلىمطلعةوكانت-الأطفالمنالمحرومةالزوجةتتمسكأن

وهكذا...الملكحفيدأنهعلىطفلهاودفنوليفهاأنهعلىالطفلعلىبالإبقاء

حتى...سباكو()الحارسبيتفيبعدفيماالقديمالعالمهزالذيالطفلتربى

الملكعلاماتعنأساريرهتنفرج(عشرةالثانيةفي)الطلعةبهيفتىصار

...والنبل

أعظموصاربعدفيماالأرضفيلهاللهمكنالذيالأخمينيهوكورشذلك

كاملةعاماثلاثينطوال...وشهرةودينأوخلقأملكاًالقديمالتاريخفيإِمبراطور

.م.ق952-م.ق955من

الوزيرأبناءوشارك...يافعاًصارحتىالخفاءفي-إذن-الفتىكبر...

معتخاصمانوحدث...وسمرهموصيدهمولهوهملعبهمفيوانخرطمعيشتهم

الملكإلىشكواهمالأولادوقدم...اللعبأثناء..هارباك..الوزيرأبناء

..أقاربهمنالوزيروالدهمكانفقد!توويكوايخ)ا!بر

واتخذالكردستانجبالتسكن.التيالأقواموعلىالفارسيينعلسيطرتهاواسترجعتقوتها(ميديا=)

....لمملكتهعاصمة(همدانبعدفماأصبحتالتي-اكباتانا)مدية

ليديا"اباسّناء،الغربيةآسياممالكمعظمكانتم.ق584سنةفياكياكسارس"ماتوعندما

..الميديينعرشاول"3ء"*لم،3استياجسبعدهوتولى...البابليينأوالميدييننفوذتحتإماتقع

ص-6391سنةالأنجلو--القديمالثرقتاريخفيدراسات-فخرياحمددكتور-ذلكفيانظر-

.06ص:58ص-سابقمرجع-بيرنياحسن-وانظرايضا-

.9691سنةالأنجلو-فخريأحمد.دترجمة-الحضارةانتصار-بريستدهريجيصى-ايضاوانظر-

.261ص

.15ص،41ص-بيالعرالرائد-دارالقدماء-الايرانيونحسنينمحمدالنعيمعبد.-دأيفأوانظر-
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...يديهبين(كورش)الفتىبمثولالملكفامر

أدلتهووضوححجتهوقوةبذكائهالفتىأفحمهحينلسانهالدهشةوعقدت

الفتىهذاأمراستقصاءعلىالملكوصمم...أصابعهبينالحقجانبوتطويع

البحثكشفلقد...المذهلةالمفاجاةوكانت...(سباكوالحارسابن)

...الفتىهويةعنوالتحقيق

....!!!العزيز!حفيدهكورشأ0009(قورش)انه

والحالة-بدلاوأنه...(الضاخ)الحفيدلعودةبسعادتهالجدالملكوتظاهر

فييقيماناللذان)أوقمبيز(كمبوجيهوأبيه)ماثدانا(امهعلىالفرح)دخالمن-هذه

غيبةبعداليهمابعودتهوذلك...(الصغرى)فارسأو...أنزان)أو(أنشانامارة

و)همالهتقصيرهعلىالوزيرقريبه-بعدها-الملكوعاقب...سنةعشرةاثنادامت

....أوامرهحسبولادتهمنالأولىالأيامفيالطفلباعدامالأمرتنفيذفي

...موجعاًرهيباًالعقابوكان

الطعامكانوليمةاقيمتالجيوشوقادةالقومعليةإليهادعيفاخرةحفلةفي

...كبيروعاءفيورجلهيدهمنوجزءاًالمذبوحابنه(وزيره)الضيوفلكبيرفيها

...أخرىروايةوفي

الراعيرزقأنوتصادف،قتلهليتولىالرعاةلأحدالطفلسلمالوزيرأن

الطفلفابقى...لساعتهوتوفي...والموتالحياةبينأمهبطنمننزلبولد

عشرةالحاديةبخلغفلما)قورش!يسمىوكانوزوجتههوربياهحيثولداًواتخذه

غلبهرآهفلما...طلبهفيفأرسل..."ميديا"ملكا!برلجدهالحقيقةتكشفت

الشرقيالجنوبإلىعيلامبجبال"انشان"فيوالديهإلىبإعادتهوأمر...الحنين

منالأمراءابناءيتعلمهما"قورش"الفتىتعلموالديهظلوفي...ميديامملكةمن

...ورمايةفروسية

...صميمفارييىملك"فقورش)ذلكوعلى
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وشرقهالفارسيالخليجوشمالزاجروسلجبالالجنربيالطرففيعاش

مباشغ...

الصحراوية،المناطقحالعنطبيعتهافيكثيراًتبعدلاالمنطقةهذهوشواطىء

غنيةوديانأكانتالساحلعنالبعيدةالجبليةالأراضيتتخللالتيالوديانأنبيد

ميل004تبلغمنطقةيحتلون(أهله)الفرسكانالوديانهذهوفي...خصبة

زراعيةحياةويحيون،الفظاظةعليهمتغلبأقوياءجبالأهلوكانوا،طولأ

كتابةأوفنلديهميكنولم...بالاعتبارجديرةمنظماتأيةفيهاتوجدلامستقرة

يقومونكانوافبينما،ماضيهمبذكرياتملأىكان!أذهانهمولكن...أدبأو

أعمالفيهايروونقصصاًيقصونكانواقطعانهمرعيأو،حقولهمبحرث

...بهامنونروكانواالتيالقديمةعقيدتهمتاريخوتقصى...أسلافهم

الميديينعمومتهمأبناءإمرةتحتيكونواأن-مضضعلى-قبلواولقد...

...الصغيرةلولايتهمالغربيالشمالفيالواقعةالبلادعلىيسيطرونكانواالذين

نينوىسقوطعلىمروحين...أمرها(أنشان)إمارةفيهنظمتالذيالوقتوجاء

ا!بر-ميديالملكالتابعة-المتواضعةالإمارةهذهيحكمكانتقريباًعاماًستون

.تا(لم3لما)3قورشلدوا(قمبيز)كمبوجيه

الصغيرةالإمارةهذهحكمقورشتولى...كمبوجيهتوفيأنوبعد

شمليجمعأنقورش"الشابالأمير"استطاعبسيطةمدةوفي...أأنشان9

ممتازأحربياًقائدأقورشيكنولم...واحدةأمةفيالأخرىالفارسيةالقباثل

يثورحافلليوموايجهزهاالقبائلينظمكيفعرفقديرأسياسيأكانبل،فحسب

...الشمالفي(الميديين"حكمعلفيه

...الثورةوأعلناليوموجاء...
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الأولالمبحث

؟الأرضفيلقورشاللّهمكّنهل

القرنينذيصفات(89-83)الكهفسورةمنالكريمةالآياتفيجاء

مكناإئا"...تعالىاللهقولالكريخةالآياتبهوصفتهماأولوكان...واضحة

منحهتعالىاللهأننفهمومنها..."سبباًلشىءكلمنوآتيناهالأرضفيله

اليهايحتاجكانالتيوالمعداتالوسائلجميعلهوهيأالملكفيوالتثبتالسلطات

...فتوحهوإتمامملكهلتدعيم

...ذلكعلىتعقيبا...أزاد)1(الكلامأبوويقول...

!كمامباشرةاللهالىوسلطانهشخصنجاحينسبكلماأنهالقرآنأسلوبمن

صارولذلك،المعهودخلافعلىوقعقدعظيماأمراًبذلكيريد-الآيةهذهفينراه

...يقولأنهيوسفسورةفينرىفمثلألدنهمنخاصةورحمةاللهمنهبة

.")2(الأرضفيليُوسُفَمكناوكذلك9

السلامعليهيوسفلأنوذلك،مصرأرضفيمتمكنايوسفجعلناأي

.333ص-الهندفيالدينيالمصلحأزادالكلامأبو-النمرالمنعمعبد(بركتور1)

ص،127ص-الشعب-القرنينذيعنويسألونك-ازادالكلامأبومولانا:كذلكوانظر

921.

الاشلامية.المعارفدائرة-وزملاؤهخورشيدزكيابراهيم:وكذلك

.القرآنترجمان-أزابالكلامأبو:وكذلك

...(56)يوسفسورة(2)
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كانأنهليبيناللهإلىن!سبولذلكغيرمعهودةعجيبةبطريقةمصرحكمالىوصل

عرشعلىوأجلسه،السجنمنأخرجهأنعليهالخصوصيةاللهنعممن

...البلاد

...الأسلوبهذانفسالقرنينذيعنالكلامفيالقرآنأسلوبكانولما

ظروففيوالسلطانالملكمقامإلىكذلكالقرنينذيوصوليكونأنلزاماكان

...عاديةغير

منخصوصيةمنحةالأرضفيوتمكنهوشهرتهالقرنينذيمجدبذلكفيكون

...اللهعند

التاريخ؟صفحاتفيذلكنجدفأين

"كورش"الطفلهذايذبحأن-هيرودوتروايةحسب-المقررمنكان"

ايختوأخرىتسمياتتقولكماأو).00استياغالميديينملكيزاحملاحتى

الموازين-قلبتوالغيرعاديةالمدهشةالظروفأنعلى.ملكهفيلأمهجده(ويكو

اللهونجّى-قبلمنأحدمثلهيشهدلمملكاًلهيخبىءكانالذيالأعظمالخالقبأمر

لمالراعيأوالحارسكنففيحياتهفاستمرارذلكوعلى...(كورشاالطفل

عادية.ظروفذاأمراًيكن

تسليمهوواحدأمرفي!انسان"حولالفارسيةالقبائلشملاجتماع"

حولهالفلاحونتجمعفقد...عاديةظروففييكنلمقورشالشابلهذاالقيادة

سيداًنفسهمنيجعلوأنالميديالملكيهزمأنسنواتخلالواستطاعمنهدعوةدون

...بأصها)1(الميديةللمناطق

.ق056سنةايرانبلادكانت....113ص،سابقمرجع،ازادالكلامابو...انظر(1)

يسمىالشماليوالقسم...بفارسبسمىالجنوبيالفسمفكان...قسمينإلىمنقسمة...م

والبابليةالأشِوريةالحكومتانكانتولما"ماهان"والعرب"ميديا"اليونانبهانطقوتد9بمادا"

ثم...القبائلأمراءيحكمهاوكان،ضغطهماتحتبقسميها(فارس)بقيت،عظئماسلطاناتملكان

الثمالية،إيرانامراءفتحررالأشوريالسلطانعلىوقضي...م.ق261سنة(نينوى)بتتخر

كذلكالفارسيةالقبائلووجدت...بهامحليةمملكةتتكونوبدات،نفوذهمن9مادا"وهي

يكنلمالمملكتينأنغير(اثان)باسمأخرىمملكةبلادهافيفتأسست...راسهالرفعالفرصة

دورا=فيدخلت"نينوى"خراببعدبابللأنسيمالا،مجهولتينفظلتا،يذكرماالحولمنلهما
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قوتهمنالغربدولذهولذلكدليلعاديأشيئاًوفتوحاتهأعمالهتكنلم"

...والخوفبالاعجابممتلئةوقلوبهماياهومراقبتهمالخارقة

لهاينضبلاالجديدالفاتحهذافيالمتدفقةالحيويةكانتفقد...نعم

صدهايستطيعلاطاغيةمتدفقةكانتفقدالفلاحينجنودهحيويةأما...معين

...أحد

...مهرةرماةإلى-قادروبقدرةعينغمضةفي-تحولوالقد

علىيطلقونهاالتيسهامهمعاصفةكانتحينمذهلاًمشهدأوكان...

أما...بيديداًويقاتلوهمبهميلتحمواأنقبلالأعداءتغمركبيرةمسافةمنالعدو

منعتيدبدرعيحيطونهمهرةفرسانالىوتحولوا(قورش"حولالتفوافقدالرعاة

وأكملمنهمفريقانقضالهجوملحظةجاءت)ذاوكانوا..المعاركأثناءالحاية

...العدوعلىالقضاء

-(كالديا)بابل-الحينذلكفيالعظمىالدولتعقدأنحقاًالمدهشومن"

وحتىالصغرىآسياغربفيتاكه3ولدءه"3زوسىالملكحكمتحت-وليديا-ومصر

الفلاحينوجموعقورشالشابالأميرضدتحالفاًبينهافيما-الإغريقبلادفيأسبرطة

نوروكأنهظهرالذي...المفاجىءالخطرذلك...حولهالتفواالذينوالرعاة

.الشرقسماءفيثاقبشهاب

...الأرضفيالتمكينمظاهرحيثمناها

أوايختوويكو-)وملكهمالميديينعلىم.ق055سنةالناجحةالثورة"

فيوالنجاح...وظلمهلقسوتهالميديالشعبمنمكروهاًكانالذي(استياغ

انتقلوبذلك(جدهعلى)عليهوالقبضبل...كبيرعناءدونعليهالتغلب

عدهافارسيةدولةتامتوبذلك.الفرسجنسهمأبناءإلىالميديينمنالحكم

فصارفارسولايةاشتهارإلىذلكأدىوقد.النقيةالفارسيةالدولأولىالفرس

المملكتانفبقيتكلهاالصغرىآسيا(بختنصر)9نمرنبوخذ"ودوخ،والقوةالنثاطمنجديد-

...وزنلهمايقاملامنزويتين
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...فيهاالمتحدثةاللغةوعلىكلهاايرانعلىيطلقاسمها

فتحهواصلفقد...!سارد)عاصمتهاوفتحالليديةالدولةعلىالقضاء"

العاصمةمنمقربةعلىاليديا"ملكأكرزوس"جيشمعوتحارباليهامتوجهأ

.م.ق954سنة

المعركةميدانالىالأمربدايةفيأرسلالليديالملكذلكأنحقاًوالمدهش

اللهبنصريدالمؤ!كورش"ولكن..العاليةالقتاليةالكفاءةذاتالنظاميةبخيالته

ذعراًذلكأحدثماوسرعان...جندهصفوفأمامالجمالمنبمجموعةدفع

ووضع"سارد"علىوالاستيلاءالفرسبانتصارالحربلتنتهياكرزوس"لخيول

.م.ق545سنةالصغرىآسياكلواخضاع...الليديةللدولةنهاية

بلشاصرالشابالعهدولييقودهكانالذيالكلدانيالجيشعلىالانتصار"

وأصبح...(السابعالإصحاح)دانيالسفرفياسمهوردالذياءكاه3!3ء22!ط

التيالعاليةالضخمةالأسوارأما...آنذاكالعالمفيشخصلكلمعروفاًاسمه

قورشأمامالصمودثستطعفلم"بابل"لحمايةأقامهاقد!نصرنبوخذ)كان

القضاءمنتمكنوبذلك...م.ق538سنةيدهفيالمدينةوسقط!...العظيم

الأخيرةالسنواتوفي"بابل9إخضاعبعدالقديمالشرقبلادفيالساميالحكمعلى

."بابلملك"لقبومنحه"قمبيز"ابنهالملكفيمعهأشركحكمهمن

السندنهرحتىآنذاكالمعروفةبممالكهاآسياكلعلىالاستيلاء"

اليوممنذسنةوعشرينخمسةسوىالضخمالعملهذايستغرقولم...وسيحون

تاريخفيمرةلأولقورشتمكنوهكذا...الميديينجموعقورشفيهقهرالذي

الأبيضالبحربينالواقعةالبلادتضمصارتحتىدولتهحدودتوسيعمن(إيران)

آسيافيليدياه!اعظيمتيندولتينإخضاعاستطاعكما،آرالوبحيرةالسندوضهر

علىالسيطرهَمعناهكانبابلفتحأنإذآسياغربيفيوممتلكاتهاوبابل،الصغرى

وفينيقياالشامبلادذلكعلىسيطرتهفشملتلهاخاضعةكانتالتيالبلادجميع

لمولكنهمصرأبوابمنواقترب...المتوسطالبحرإلىملكهوامتد،وفلسطين

فيما(الماساجيت)البربريةالقبائلقاتلحيثالشمالصوباتجهوانمافتحهايحاوك

.آرالوبحيرةقزوينبحربين
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:قورشأننستخلصالأرضفيالتمكينمظاهرمن

لحكمهليديامملكةوأخضع(الغرب)الشمسمغربنحوبحملة"قام

.القرآنفيالثانيالشرطيتحققوبذلك

يتحققوبذلك...السندإلىوصلحتىالشمسمشرقنحوبحملةقام،

...القرآنفيالثالثالشرط

الكريمالقرآنمواصفاتحسبالسدبنىأنهترجحالوثا!لقإأننضيف!ه

...الرابعالشرطيتحققوبذلك...تمامأ

التيالشروطهذهكلبتوسعأخرىمرةسنحققالتاليةالصفحاتوخلال

...الكريمالقرآنفيذكرالذيالقرنينذاهوقورشيكونأنترجح

حولالبحثلخطواتالعامالتصورمنهامةمرحلةأمامنصبحوبذلك

القرآنمنهجح!سبالقرنينذيقصةفيوردتالتيوالممالكالجغرافيةالمسالك

...والتفسير

مسالكواجتيازه...غرباًمتجهاًحربيةبحملةقورشقيامأنوسنرى

معيتفقوالحضاراتاللهجاتمختلفةوشعوببأقوامواحتكاكه...عديدةومعابر

عينفيتغربوجدهاالشمسمغرببلغإذاسببأ،حتىفأتبع"...تعالىقالهما

وشوهدت،ساحليةمنطقةعندتوقفتالحملةأنالواضحومن..."حمئة

مغربيبلغهمامنتهىهي...حمئةعينفيتغرقكأنهاهناكتغربالشمس!

..."القرنينذي...قورش)حملةتوقفمكانمنلهاالمشاهدنظرفيالشمس
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هـاقربز؟

3-صى----.ق!.نةب--.كتءخ!صحى

ذكرالذيالقرنينذوهوقورشأنعلىديئأزادالكلامأبومولانايتخذ.الذيتورشتمثال

بالقرنين.الشهيرلابساًالتاجالتشالهذافيتورشويبدو...القرآن

أ----،لأ/1
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الثانيالمبحث

العينواين؟الشمسمغربنحوحملةأوبرحلة"قورش"تامهل

:القرآنفيكرتالتيالحمئة

...الشمسمغربأيالغربنحوبحملةقامنعم

وإنما...الثانيالصباححتىإليهتهويمحددمكانفيتغربلاوالشمس

مغربيسمىالأفقعندالشمسفيهتغربالأرضيةالكرةفيمكانأي

...الشمسى

...نسبيشىءالشمسفمغربوبالتالى

...الشمسمغربلهبالنسبةوهوالتلالوراءالصحراءابنيراهقد

البحرسطحيكونوقد...البحرشاطىءالساحليالسهلابنيراهوقد

قومعندمشرقةالأ-آنذاك-هيوما...الرائينظرفيللشمسمغربأالمنحني

...آخرين

الشمسقرصمنتصفعلىأالأفق)يقععندماالغروبلحظةوتؤخذ

...الشمسمغربهذاساعتهاونقول...تماماً

نإنقولذلكأننافمعنىالشمسمغربنحوتوجه(قورش)إنقلنافإذا

...الغربصوبكانالحملةمسار

ف!نشه0ْطولخطعلىفارسأي!أنشانا)فييقيم(قورض)كانف!ذا
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...حالياًتركياأي"ليديااعلىحملتهيعنىالغربصوباتجاهه

...عاصمتهمودخل...الميديينعلى"قورشأانتصرأنبعد

...الحينذلكفيقاطبةالممالكأعظمربوعوالانزعاجالوجومساد"همدان"

بينهموجرت...البابليين-ومملكة(ليديااالليديين-مملكةالفرعونيةمصرمملكة

(الآنتركيا)ليديامملكةوكانت"قورشألمواجهةبينهمالإتحادلتحقيقمحادثات

بذلقدكانتأ،،3ح3لما،،3كززوسملكهاأنرغمذلكتحقيقعلىالثلالةأحرص

عندثمينشيءأيعلىتطلق(سارد)العاصمةصارتحتىلتعميرهاجهودهأقمى

سارد)الثمينةأشيائهمعنيقولونفكانواالغربمنلهاالمجاوريناليونانيين

...الذهبيةساردأي(طلائي

كرزوسفكرفقدالأشداءالمحاربينمنيكونوالم"ليدياأأهاليلأنونظراً

فبدأالأناضولفياليونانيةوالمستعمراتالمدنمنكثيرعلىالاستيلاءفيالملك

منيتمكنحتىأخرىمدنمعاتحدثم...(ملاطة)لتميمدينةمعبالاتحاد

...الأمرلزمإذابقواتهاالاستعانة

الشمس؟مغربنحوقورشتوجهكيف

(فارسلبلادبالنسبةالشمسمغرب)ليديابملكالاضطراببلغ...

يفكر-فأخذ...وأخرىلحظةبينبلادهعلىقورشهجوميتوقعكانأنهدرجة

...أمرينفي-هذهوالحالة

الدفاعية؟بالحربيكتفيهلفارسمنمتحركاًقورشقدمإذا!ه

خيرالهجومأنمؤداهعسكريبمبدأعملاًإيرانعلىهجوميةحملةيشن،أم

...؟للدفاعوسيلة

حركتهأنمؤداهاغامضةبنبؤةأخبروهالذينالعرافيناستشارةعلىوبناء

في"ءأوللم!"تيبيالمنجمينكبيرأجابهكذا...عظيمةمملكةانهيارإلىديستؤ

هاليسنهرعبرإذاالملكأنمضيفاً-بهيثقوناليونانيونكانالذيدلفمعبد

...العظمِمةالمملكةتلكفستنتهي(حالياأرماقجيزيل)
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دولةهيستزولالتيالكبرىبالدولةالمقصودأنالليديالملكظن...

...لفرسا

...العظيمةليديامملكةالأليستالدولةتلكأنيدرييكنولم

اسبراطةمعمفاوضاتفيفدخلنفسه(كرزوس)الليديالملكجهز...

قورشنحوالجيوشوسارت...معهكذلكومصربابلواتحدتحلفهالىوضمها

...ايرانفي

...أحدملكفيطامعأولاسفاحاًولامعتدياً-إذن-قورشيكنلم...

جميعأ.الحلفاءجيوشهيقورشنحوسارتالتيالجيوشتكنولم

منلخوفهحركةبأيالقيامعلىليجسريكنلمبابلملكنابونيدفالملك...

.الفرسانتقام

متمسكينالعملعنتقاعسواولكنهمبالمساعدةوعدواوالأسبارطيون...

أدركالذي(آماسيس)مصرملكأما...يتبعونهادوماًظلواالتيالعزلةبسياسة

ولكن...البحربطريقصغيرجيشبإرسالرضيفقدبلادهعلىالفرسخطر

أسرعبلحلفائهمنالنجداتوصولينتظرلم..."كرزوس"ليدياملك

...طريقهفيالتيالبلادوضرب(أرماقجيزيل)هاليسنهروعبر...بالهجوم

العاصمةأتبريوم!أو(تبرية)مدينةعندقورشبجيشاصطدموفجاة

فيوالفارصيالليديالجيشينبينضروسحربرحىودارت...للحيثيينالقديمة

غرباًالتراجعالىالليديالملكواضطر...نتيجةدونانتهتالعامهذاخريف

مهاجمةعلىيجرؤوالنالفرسأنظنالشتاءأقبلوحين...مملكتهحدودحتى

جنودهفسرح،بابلمنتأييدايلقىوأنهوخاصةالشتاءأثناءليدياأرض

فصلالىالنجدةبتاجيلوالأسبارطيينالمصريينحلفاءهوأخبر،ا"جورين

...الربيع

جيشوباغتبسرعةمتقدماً(الشمسمغربنحو)اندفعقورشولكن

منذالليديالجيشفسحق...أسارديس"أو(سارد)العاصمةأسوارعندليديا
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يدفيأسيرأالليديالملكووقع...أسبوعينالعاصمةوحاصرالأولىالحملة

...م.ق547سنةوجنودهجيشهقادةوجمعقورش

ظلممنأماقال،حسناًفيهمتتخذأنوإماتعذبأناماالقرنينياذاقلناأ

جزاءفلهصالحاًوعملآمنمنوأما،نكرأعذاباًفيعذبهربهإلىيردثمنعذبهفسوف

....")1(يسراًأمرنامنلهوسنقولالحسنى

العظيماللّهصدق

البلادتدميرالمنتصرينالفاتحينالملوكمنتعودقدآنذاكالقديمالعالمكان

...الحربيةالمعاركمنمهزومةمغلوبةتخرجالتيالمقهورة

...بالحسنى!زوسعاملقورشولكن

الملكصلابةيختبرأن-الأمربدايةفي-يود!نقورشأنهيرودوتويذكر

منوزادذلكعنعدلثم...فيهاوإلقائهالضارب!ضرامرفأمروإيمانهالأسيى

...وتعزيزهإكرامه

لهافليسالنارفيفعلاًالأسيرالملكإلقاءمن)2(هيرودوتروايةبقيةوأما

...ذلكتنفيمنطقيةأسبابهناكأخرىجهةومنجهةمنالصحةمنأساس

منها:

الناريقدسونكانوالأنهمالفرسلمعتقداتمنافياًكانالأشخاصحرق،أن

...كبيرأذنباًتلويثهاويعتبرون

الملوكمعرحيمارؤفاًوالأحوالالظروفجميعفيكانكورشأن!ه

...المهزومين

.86:88الكهفسورة(1)

آخ":كرزوصفصاح...فعلاًكرزوسفيهاوألقيأضرمتالنار)نقالأنههيرودوتعنوردا)2(إ

كرزوسسالهحيناليونانيالقانونواضعسولونإنفقالذلكعنقورصىفسأله"سولونمولون

لا:أجابولكنه...اسميسيذكرأنهيقينعلىوكنت؟رأيكفيالسعيدهومن:يومذات

منكورشيقظةفيسببأكرزوسقالهماوكان...الحياةقيدعلىهومنبالسعادةيوصف

لدعاءالنارلتطفىءالأمطارونزلت...افلتقدكانالوقتلكنالناربإخمادفأمر...غفوته

.!؟للآلهةكرزوس

-؟،2-
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اليونانيينلإخضاعالصغرىآسيافي"غرباً"زحفهقورشواصلذلكبعد

علىانتصارهبعدالطبيعيمنكانإذ..الهندوأوروبيةالشعوبمنالقدامى

إليهتحتاجالذيليديا()غربإيجهبحرإلىالوصولفيقورشيفكرأنالليديين

على"الأيونية"المدنوكانتالعالميةيةالتجارمصالحهالتسهيلالفارسيةالامبراطورية

ضعيفةوبالتاليبعضهاعلىمنقسمةولكنهابغناهامشهورةالبحرهذاشواطىء

الفاتحين.تصشيسهلةغنيمةلذلكلففتؤ

أدرك""أيونيةعلىللهجومغرباًقورشزحفعنالأخبارشاعتوحين

يهددعظيمخطرأيوعرفواالدفاعوسائلتهيئةفيتقصيرهممدىالسكان

القيامعلىالاتفاقيستطيعوالمالصعبةالظروفهذهفيحتىلكنهم...استقلالهم

...مشتركبعمل

رأواعندماالصغرىآسياشواطىءعلىلليونانيينفجيعةمباغتةوكانت

كلهامدنهمعلىواحدةبحملةوتستوليجميعاًعليهمتطبقالجرارةالفارسيةالجيوش

...إيجةبحرسواحلعلى

حافةعلىصارلقد...لبلادهبالنسبةالشمسمغرببلغقدذاهوها...

؟؟إذنالحَمِئَةالعينفاين...المتوسطالأبيضالبحر

تركياسواحلمنجزءوهيإيجةبحرشواطىءعندقورشتوقفحين....

كثير-الخريطةفيمعروفهوكما-الشاطىءوجد...المتوسطالبحرعل

الألسنةهذهأمثلةومناليابسداخلالبحرألسنةتتداخلحيث...التعاريج

خليجويتعمق...الأصغرومندريسالأكبرومندريسهرمسخليجالبحرية

سماهاالتيالبللوريةالجبالبهتحيط.مك)012(بمقدارالداخلإلى"أزمير"

الغربمنالجبالهذهتحيطحيثالكارية(الليدية)العين"أ"عا"،،)،!ل!ث!أفيلبسون

ضهرفيهويصب...العينشكليتخذالذيالبحرياللسانهذاحافتيالشرقإلى

هضبةفوقمنالأحمروالترابالبركانيبالطينالمحملةالعكرةالمياه"غديس"

...الغربيةالحافةإلىتصلأنقبلالغربنحوبب!تنحدرالتيالأناضول

شكلفيالمتقطعالساحليالسهلاتجاهفي"غديس"نهرجريانسرعةتزيدولذلك

ا،1،---ا
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حيثإيجةبحرقاعدةمستوىيصلحتى...لهاحصرلاوأجوانوأخوارخلجان

0001بينيتراوحبارتفاعبهالمحيطةالجبالقممبينالغارق"أزمير!خليجفييصب

متر.002و.متر

الشمسقرصتأملازميرقربإسارد!عندالقرنينذوقورشتوقفوحين

حمرةراختلطت...تماماًالعينيشبهالذيالخلي!هذافيالغروبعنديسقطوهو

...أزمير.خليجعينفي)غديسأ!هريلفظهالذيوالأسودالأحمربالطينالغسق

.القرآنذكرهاالتيالحَمئِةَالعينهيتلكتكونأنونرجح

هي:عنهامعاويةيقولكانالتيالحمئةالعينهيتكونأننرجح

بينهمفجعلوا..منينالمؤأميرمعفأناالعاصبنعمروبناللهعبدفقال...حامية

الرسولأصحاب)وكان؟التوراةفيهذاتجدكيفكعبياوقالوا...حكماًكعباً

القرآنفيمجملتمُصيلأومبهمتبيانعلىبالتوراةيستعينونوسلمعليهاللهصلى

(.العظيم

...سوداءعينفيتغربأجدها:كعبفقال

رسولأقرأهكماأبيأقرانيهَا...وقالحاضراًوكان...عباسابنفوافق

...احمئةعين)في:...الله

الطينةوهي...الحمأةكثيرةأنهاعنهاقالواالتيالحمئةالعينهي

.السوداء)1(

مثلأزميرخليجعلىالقديمةالمدننشأةتتبعالجغرافيالعلميوالبحث

"أزميرأخليجتعكركانتالتيالسوداءالطينهذهأنفوجد!"ملطيةو"أفسوس(

سدتالتيالطينهي...الخليجهذافيتغربوهيالشمسإلىتورشنظرحين

وكانتا-"ملاطية!و)أفسوس!كانتأنوبعد...الخليجهذامنكبيرأجانباً

منكيلومتراتبضعةبعدعلىاليومتقعانصارتا-القديمالزمنفيميناثين

...البحر)2(

.803ص-بيروت-اثالثالمجلد-القديرفتح-الشوكاني(1)

راكا.ء؟-ألم35!ولفاح3اله43?.)0(لهاول.!ك!!احفىرهاه؟ول.4زرعاءول،افى52(لا.لأ،.ء!ث!.)،1،01،،ءاا،عاطأ؟،حأ"،4631ذذ).(2)
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فهريجلبهاالتيالطينبرواسبالامتلاءمنينجلمنفسهأزميرميناءأنكما

مياهتحويلإلىالتركيةالحكومةوأخيراًاضطرت...بقليلمنهالشمالإلى"غديس(

...الخليجهذاعنبعيداًالنهر

245--
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الثالثالمبحث

القرآنيالقصصفيبشريةجغرافيةدراسات

...شديدوبأسشجاعةذاتأقوامتعيشكانتالحمئةالعينعند

...بالثهتؤمنولا...الرحمةتعرفلاكانتولكنها...ومنعة

تنتسب؟الممالكولأي؟الأقوامتلكمن

؟تكونالبشريةالسلالاتأيومن

آسيافيغرباًفتوحاتهفيقورضعندهاتوقفالتيالمنطقةعلىالمؤرخونيطلق

المطلالصغرىآسياقارةمنالغربيالإقليموهو...أيونيةإقليم:إسمالصغرى

.)1(00.جزروأشباهجزرمنالساحليلاصقوماإيجةوبحرالدردنيلمضيقعلى

أشباهإلىالقديمةاليونانيةللقبائلدوماًالطبيعيالمعبرهيالجزرهذهوكانت

التاريخفجرفمنولذلك...الصغرىآسيالغربالمتعرجالساحلإلىثمالجزر

يونانيةقبائلمنمسكونفتوحاتهفيقورشعندهتوقفالذي)أيونية(الإقليموهذا

عبرإيجةوبحروالدردنيلمرمرةبحرشواطىءعلىوأسسواتاريخهمبدءمنذقديمة

مدلولهفيدقيقاًأفلاطونتعبيرياتيولذلك...المستعمراتمنمجموعةالتاريخ

:قالحين

الضفادعتنتشركماالأبيضالبحرشواطىءعلى،اليوناننحن،انتشرنا!لقد

الخالقعليهأغدقالذيأيونية"0009إقليموخصوصاً...الغدير"ضفافعلى

.18ص-الأولالجزء-اليونانيختار-عيادكاملمحمد.د(1)

2--6!ما
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فصولمعظمهادئةهناالبحرفمياه...الاستيطانمقوماتمنبالكثيرالأعظم

ومرتفعاتضيقساحليوسهلجزروأشباهجزرشكلفيتحتضنهوالأراضيالسنة

الألسنةعبرالإقليمإلىاللطيفالبحرتاثيرتغلغلبفضلجيدومناخبالمطرغنية

الحمئةالعينمثلطويلةلمسافاتفيهوالمتوغلةاليابسفيالداخلةالبحرية

كريموالإقليم...وملاطيةوأفسوسأزميرخليجمنهاالتيالخلجانومجموعات

صافيةءوالسما...تعطيوالأرض...يعطيوالمناخيعطيالبحر...معطاء

...وتكاملوانسجامانتظامفيتتعاقبوالفصول...والشاعريةالخيالتعطي

علىالمخلوقاتفتدبموتهابعدالأرضيحعيالذيالغزيرللمطرفاهيفتحفالشتاء

المعتدلةالرياحتهبوالخريفالربيعوفي...ونشاطهمةفيأخفرسندليبساط

العملإلىوتشدهبالجماللهوتوحيخلاقةطاقاتالانسانفيفتبعثالإقليمعلى

والقواقعبالأسماكأحشائهفيخلجانهباعثاًالأقليميحتضنإيجةوبحر...والابداع

ويتحول...الماءصفوفتعكرالخلجانجوففيالطينبحمولاتتلقيوالأنهار

الفيضيةوالسهولوالدلتاواتالخصبةالجزرلنمووسطخيرهومنكدرماءإلىالزبد

إلىلمدكانتالتي...الهندوروبيةالقبائلمنالسنينآلافعبرعليهاعاشوكم

لآسياالغربيالساحلطولعلىتمتدالتيوالرؤوسالجزرهذهعبرالإقليم

)آسياالقارتينبينالمسافةتقربمتقابلةبصورةلليونانالشرقيوالساحلالصغرى

حادثقبلبينهماكانتالتيالجيولوجيةالرابطةإلىوتشير-أوروبا(الصغرى

وألسنتهاالشواطىءيضما!ذيهذافيالقدامىعاشْاليونانيونْ
...والإكدام)الصى(

خاصطرازلهممنطقةكلسكانكانثمومن...والجبال-والسهول-وجزرها

أوجديز-أو-)غديسنهرحيثالسهولفنرى...وتفكيرهممعيشتهمفي

وأتباعهماليونانيينمنالأراضيباصحابعامرةكانت...مندريسوفهر(جديس

السفنوأصحابالتجارنجدكناالشواطىءوعلى...البسطاءالفلاحينمن

المراسالصعبةالقبائلتعيشالجبالوفي...والبحارةوالعمالالسمكوصيادي

المناجموعمالوالغاباتالكروموأصحابوالفحامينالرعاةمنالبأسالشديدة

...القلوبغلاظوكانواوالمحاجر

فيشعباًإنأ!+،،،اء،4:تينالفرنسيالفيلسوفيقول...أيونيةإقليموعن
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هناكفليس..إنسجامآ.وأكثرغيرهمنأسرعبصورةيتطورالاقليمهذامثل

يفلجالذيالقارصللبرداثرلاأنهكما...وتخنقهالإنسانتنهكشديدةحرارة

والاستسلامبالسكونعليهمحكوماليسهناالإنسانإن...حركتهويشلالجسم

...المتواصلوالتمرينالمستمرةالحركةإلىمضطراًليسأنهكما،الأحلامإلى

دونالنفسفيالنشاطيثيرمما....الطبيعةوجمالالطقسولطافةالإقليمفاعتدال

."...معاوالعملالتأملإلى،الجوالالموهوبالفكريقودثمبالتوازنالإخلال

تعودهمطبيعيةحياةأ"أيونيةإقليمفيتعيشروبيةالهندوالقبائلكانتهكذا

وتنمي...ومقاومتهمنشاطهمفيوتزيد..الشدائد.واحتمالالصبر،على

مناعتراهممهمابالنفسالثقةيفقدونلاوتجعلهموملكاتهممواهبهم

....)1(المصاعب

...أيونيةبإقليمالحمئة(العين)عنديعيشونكانواالذينهملاءهؤ

...؟تكونالبشريةالسلالاتأيفمن

....مق*77سنةفيأولمبيةألعابعصرإلىبالإقليموجودهمنرجعهل

ء...فقط؟سنة231بمقدارالإقليمإلى"كورش"مجيءقبلأي

الإقليمسكنتقد(اليونانيةاللغةتتكلم)التيالقبائلتلكأنشكلا...

هذهأنالىالحديثينالمؤرخينبعضويهذهب!".!.عديدةبعصورالتاريخهذاقبل

إلا...م.ق02(00-0025)سنةالإئملي!حراليإلىتهاجربدأتقدالشعوب

غيرأن...المعروفةاليونانيةالقبائلوجودتثبتتاريخيةوثائقمنهناكليستأنه

...الميلادقبلعشرالثانيالقرنإلىتاريخهايرجعالتيالمصريةالنصوصبعض

و)آقايوشة(وونا(-)داناأسمىالإقليمحولوجدتالتيالبحرشعوببينتذكر

والآخائيين""أه!،4!!الدانائي!ققبائلعلى)بسهولة(انطباقهمايمكناللذين

واقليمايجةبحرالىنزحتحينالقبائلهذهإننقوللانحنوبالطبع،)أه?"!اول

...السكانمنخالياًالإقليموجدتقدكانتالصغرىبآسياأيونية

مضطربةالأصليينالسكانعناليونانيةالمصادرإن...قولهيمكنماولكن

.36ص-سابقمرجع-عيادد:انظر(1)
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هذهفيالأثريفالتنقيبهذاورغم...عليهاالاعماديمكنفلابالأساطيرممزوجة

...العريضةالرؤوسذاتالتاريخقبلماقبائلوجودعلىدلالمناطق

مننزحقدكانهندوروبيشعبسكنهالإقليمأن...إذنالقولومجمل

إلىثم...اليونانجزيرةشبهإلىالبلقانطريقعنوتسربواالدانوبحوض

وتعاقبتمتعددةموجاتعلىتمتقدالهجراتهذهوأنالصغرىآسياشواطىء

.(م.ق0011-سنةم.ق002.)سنةمنذطويلةعصورخلال

الحمئة؟العينعندكانتالتيالقبائلفيالأجناسعلماءيقولماذا

...الأجناسءعلمايقول

في-سكنواأنهميظهرالذينالاخائيينقبائلمنكانتمتتالفالأولىالموجةإن

"البيلوبونيز"جزيرةشبهإلىينتقلواانقبل"تسالية"جنوبفي-الأمربادىء

إقليمثم"إيجه"بحرفيالجزروإشباهالجزرفيينتشرواثم"كريت"علىويستولوا

وفرضتالأصليينالبلافىسكانمعجميعهاالقبائلهذهاختلطتؤقد...)أيونية(

قبلع!ثرالثانيالقرنفيكانتفقدالأخيرةالموجةأما..ولغتها.سيادتهاعليهم

يين"الدور"قبائلطياتهافيتحملسابقاتهامنعنفاأشدإنهأكانتويقال...الميلاد

تتركولمطريقهافيشيءكلوخربتالرحمةتعرفتكنلمالتيوالهمجيةالمتوحشة

...والأيونيينوالأيوليينالأخائيينمناليونانأهلتركهاالتيالحضارةلمظاهرأثراً

الصغرىآسياغربإلىيهاجرونأيونيةأهلجعلماالأخيرةالهجماتهذافيولعل

عرفالذيالاقليمفيواستقروا...البربريةالقبائلتلكأماممطرودين

هيللينمنمنحدرينبحقأنفسهميعتبرونوهم)أيونية(...:باسمهم

هيللينيونبأنهميفاخرونجميعاًاليونانيينإنبل"دوقاليونأابنهـ!+ء))ءاا!

هماولدانهيللينوأنجب...هيلليندوقاليونأنجبفقد...هـ!،2ءأ،)ء))ءاا،،

تنحدرلاءهؤومن)أخيئوس(و)أيون+35(هماوحفيدان)أئولوس(و)دوروس(

.الأخائيون(-الأيونيون-الآيوليون-)الدوريون.00الأربعاليونانيةالقبائل

الصغرىآسياشواطىءمنالجنوبيالقسمسكنوافقد""الدوريونفاما

...دوريس:الاقليمهذاعلىوأطلقوا...رودسجزيرةيواجهالذي
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...الصغرىآسياغربمنالأوسطالقسمفياستقروافقد)الأيونيون(أما

شهرةبعدفيماأيونيةإقليمنالفقد...الأمرأولفييذكرشىءلهميكنلموإن

سكنهفقدالصغرىآسياغربمنالشماليالقسموأما...عظيمةومكانةعالمية

معاً.والإِخائيون...الأيوليون

إلىالليديوناضطر...الصغرىآسياغربإلىاليونانيينلاءهؤقدموحين

القرنفياليونانيينالمهاجرينهجومأمامالداخلفيالأناضولهضبةإلىالانسحاب

"مانداالملكحكمتحت.م.قالسابعالقرنأوائلفيوكانوا...م.قعشرالحادي

الصغرىآسياعلىأغارتقدكانتالتييجة()الفرتسمىآريةقبائلمن"وروس

مانداالملكعلىانتصرالذي)جيجس(بقيادةالليديونثاروقد...)تراقيا(منقادمة

التيالليديةللدولةعاصمة"سارديس"أو"سارد"واتخذ،وقتلهلاووس

تكوينواستطاع..طموحاً.مغامراًمقداماًشاباًالواقعفيوكان...أسسها.

ووحدالصغيرةالاماراتكلوأخضع...الفرسانمنمعظمهقويجيش

.أآرديس"ابنهبعدهوتولى...عظيمةمملكةفي...ليديا

الانتعاشعصرليديامملكةعاشت.مق546سنة-.مق615سنةوبين

حكمالذيا،3ء،،!43!3،(سادياتسعهدفيدزجاتهآخربلغتالذيوالتقدمالثاني

-061)بينفيماحكمالذي،(ول،،3ء"!13وآلياتس...م(.ق061-)615بينفيما

حتى.مق561منحكمالذي،،3413ءكاتا"كرزوسوأخيراً:...م(.ق561

ووقع....مق547سنةساردعاصمتهودخل..."قورش9عليهانتصر

..الأص.فيكرزوس
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الخَمامِممنلفصَخلا

الصالح؟العبدصفاتعلىتنطبقهل...قورشاخلاق

منحوقد...القرنينذيلحكمخاضعةصارتقدالشعوبهذهويبدوأن

ذوواختار...بهموالتنكيلتأديبهمأوعنهمالعفواختيارحريةالقرنينذاالله

...ذلكشأنهكانفمن...الانسانيةبمبادئهوآمنتابمنعنالعفوالقرنين

فضربوتجبروطغىكفرومن...ورحمةوامانويسروتكريموعطففسماح

...وتأديبوعنفبالأعناق

نأوإماتُعَذبَانإماالقرنينياذاقلناقوماً،عندها"ووجد...تعالىقال

عذاباًفيعذبهربهإلىيردثمنعذبهفسوفظلممناماقال..حسناً.فيهمتَتَخِذَ

.يسراً")1(.أمرنامنلهوسنقول،جزاءًالحسنىفلهْصالحاًوعملآمنمنوأما،نكراً

العاصمةوسقطت...الأصفيليدياملككرزوسوقعحينبالطبع

أجزاءمنبقيوما...كورشيدفيالصغرىآسيامعظمأصبحت.."سارد".

...وليقية،()أحءأشألم"وقليقية3،ا!،(لم3)،حأيجيةفرمثلالأخرىالصغرىآسيا

لهوتمت...قوادهإلىالأمروتركالخطةرسمفقداليونانيةوالمستعمراتءأحلمسا،،"

اليابسمنأمامهيعدلمحيثم.ق545سنةالصغرىآسيابقاعجميععلىالسيطرة

...مباشرةالبحرأماموصار...لهيخضعلمشيء

وبمجرد...إليهاليونانيةالاماراتهذهيخضمعأنقبل...كورشوكان

معهالاتحاداليونانيينالأمراءمنطلبقدكان-يدهفيليدياعاصمةأسارد"سقوط

...أبواولكنهم...حرببدون

88/الكهفسورة(1)
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؟"قورشعاملهمفكيف

إماالقرنينياذا"قلنا...لجيشهالهجومإشارةواعطى...الحملةجرًد...

الىيردثمنعذبهفسوفظلممنأماقال...حسنأفيهمتتخذأنوإماتعذبأن

اليونانيةالاماراتمنوغيرهاأيونيةأمراءتراجعوهنا!...نكراًعذابأفيعذبهربه

..."كوروش(إلىالرسلوأرسلوا...الغربيةالصغرىآسياشواطىء2على

...عليهم)كوروش(قورشيردفلم...

فيوقالالبحر،شاطىءمننايعازف!اقترب...المثلهذاوذكر

يعزف.وجلس..باًطرسترقصالأسماكأنشكلاالنايعلىعزفتلو...نفسه

فيبهاوألقىشبكتهحملعندئذ...يرقصالسمكيرفلم...جدوىبغير

...تقعثمالشبكةإلىتقفزالأسماكفكانت...الماء

حينترقصانعليهاوكان،وعيهافاقدةالآنالأسماك"ترقص...قال

..."أعزفكنت

...فاتقدالوقتأنيوضحانالمثلهذاذكرمنأرادقورشأنشكولا

الليديالملكسامحقدقورشوكانالكبرى)ملاطية(مدينةبعزلأولافقام

إيجةبحرعلىتطلكانتالتيالمدينةهذهوأعطاه...وأكرمهعنهوعفاكرزوس

وأ)غديسنهريلقيهاالتيالطينرواسببسببعنهبعيدتينوصارتاأفسوسمثل

..أزمير.خليجفيجديز(أوجديس

آسيافيالأخرىتلوالواحدةالذبابتساقطاليونانيةالمدنوتساقطت

وخيوس؟)،رافيحساكه"لسبوسمثلبشواطئهاالمحيطةالجزروكذلك...الصغرى

إلىالأيونيونهربوالنزالرالطعنوالضربالحربهولومن..."!رأ؟س!"

منهيطلبسفيراًوأرسلتقورشعلىاليوناندولةفاحتجت...متوسلينأسبرطة

...الصغرىبآسياأيونيةإقليمسكانبالأيونيين"9البطشعدم

،العصاةللمتمردينوتأديبوالمظلومينالمغلوبينعنعفواًكإنكورشرد

2http://www.al-maktabeh.com-ق--2
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والعزموالحزمبالعقليتصفملكاًكانكورشأناعتبارإلىرخينالمؤكثيرمنويميل

ولا...يبدأهعملأيفيالمطافآخرإلىيمضيكانوأنه...واحدآنفيوالرأفة

.القوةإلىلجوئهمناكثرالعقلإلىيلجاوكان...إتمامدونعملأييترك

مابخلافوالشفقةبالرأفةتتصفحسنةمعاملةالمغلوبةالشعوبيعاملوكان

المهزومينالملوكيعاملوكان...والبابليينالأشوريينالملوكعندالحالعليهكان

لهيقدمونوكانوالهحميمينأصدقاءيصبحونكانواأنهملدرجةجداًطيبةمعاملة

...الأمرتطلبإذاالعون

حتىالسندضهرمنلهخضعتالتيالشعوبجميععلىيرفرفالعدلوكان

إلىالشرقمنالأمريكيةالمتحدةالولاياتطولمنتقربمسافة)وهيإيجةبحر

الذيالنظاموكان....قزوينبحرصحراءحتىعدنخليجومن...(الغرب

عملاًالأطرافالمتراميةالامبراطوريةهذهفيدعائمهقورشالعظيمالحاكمأرسى

...كلهالعالمتاريخفيبلالشرقتاريخفيالمجيدةالخالدةالأعمالمنيعدخارقاً

بالملكيلقبوكان..الخير.إلىيدعومستنيراًرحيماحاكماًكانلقد...حقاً

الكلامأبوالعلامةويرى...فارسىعاهللكلعاماًتقليدأهذاوظل...ا!بر

يرىالتي""زرادشتالمشهوروالحكيمالفيلسوفتعاليميطبقكانكورشأنأزاد

أبويرىكما،....الروحوبقاءالأخرويةبالحياةوتعتقدالخير،إلىتدعوأنها

وحسنالنفسطهارةإلىالدعوةعليهدارتمحورأنهازرادشتتعاليمفيأزادالكلام

.الأشكالمنشكلأيفيالأصناملعبادةتحريماًأيضاًفيهاويرى،العمل

هرتزفلدالأستاذكشفهمالمتا،(3ول"3قورشالعظيمالحاكمتديُّندلائلومن

بازارمدينةفيبناههوالذي(قورش)أيأنهيعتقدقديممعبدبقايامن1،4)ء،32ء+،(

تلكفيوقبرهالملكقصرمنمقربةعلىالمعبدهذاويقوبم!ء!4!!3!3*ع"جادة

ومنقورشعهدفيالديانةهذهأهميةمقدارعنيعبرالمعبدوهذا...المنطقة

دعتوانها،القديمةفارسأهلعندهامةقديمةديانةالمؤرخونويراها...بعده

الطريقين:أحداختيارعلىوحثتهإنسانكل
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سيلاقيكلوفي،والظلمةالشرفيينغمسأووالنوربالخيرقلبهيملأأنإما

فيظهرتديانةأقد!مالعقيدةهذهالمؤرخونويعتبر...أتاهماعلىويحاسبجزاءه

الىيشيرماالقرننِذيقولفينجدولعلنا...البعثبعدبالحسابتقولآسيا

...ذلك

...تعالىقال

..نكراًأ.عذاباًضعذبهربهإلىيردثمنعذِّبهفسوفظلممنأما)قال

ظانكانف!نللحسابالبعثيومإنسانكلإليهسيربر...إقاًهناكأنأي

...شديداًعذاباًاثهيعذبهفسوفحياتهفي

القبائلفيوالنهبالسلبيعمللم"قورشاأنالمؤرخينكتبذكرتوقد

مدتمناليهآلفيماوالقتلبالنهبيسمحولم...أخضعهاالتيالأيونية

نفوشهمزينواالذينبينالأشووالملوكمنتمامأالعكسعلىبذلكوكان...وممالك

تركوهاوانهم...الأرضمستوىفيفتحوهاالتيالمدنجعلواف!نهموكتاباتهم

عنالشيىءنفسوودوقدديكصياحاوكلبنباحفيهايسمعيعدفلميبابأخراباً

"عيلامأ.ملوك

آنذاكومتبعاًسائداًكانبماذلكوقارنوا،كوروشسلوكالناسرأىوحين

.للناسالخيريحبالقلبطيبمنصفاً،عادلاًحاكماًيعتبرونهكانوا

القديم6العالمفيالأخلاقيةالأسسأرمىمنأولالمؤرخونويعتبره

هذايكودطوقد...المغلوبةوالشعوبالتابعةالممالكلمعاملةجديداًأسلوباًوأدخل

للعالمالأربعةالتاريخأقساممنلقسمينفاصلاًحداًعهدهاعتبارفيالسببهو

كا؟ء:القديم

أوا!مينيةالأخمينيةالدولةتأسيسحتىالقديمةالأزمنةمنذ:الأولالقسم-

...قورشحتىأيالهخمانشيةأو
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..الاسكندرحتىقورشمن:الثانيالقسم-

..المسيحميلادحتىالاسكندرمن:الثالثالقسم-

...الغربيةالرومانيةالدولةسقوطحتىالتاريخهذامنذ:الرابعالقسم-

ظلتثلاثةأوشخصينبينمنواحدكورشأنيرونالمؤرخ!منوبعض

بنيأنبياءأنذلكسببولعل،القديمالتاريخفيصفحاتنابضةحيةهمأسماؤ

.)1(00.كثيراًعليهأثنواقداسائيل

.027-صسابق-مرجعبيرنياحسن)1

ص،الثانيةالطبعة-الأدنىالشرقفيالكناضمجمع-المقدسالكتابقاموص:ايضأانظر

:44هامش)النبياشعياسفرفيمرتينذكرفارسىملكوهو"راعي"معناهعيلاميإسماكورش

كانالذيببلشاصرانلبابلوالفرسالماديينافتتاحعنكتبهفمادانيالويذكر.(-7ا:28،45

نأعذراويذكر(5:03دانيال)عظيمةلوليمةالتاليةالليلةفيقتلبابلكملكنابونيدسأباهيمثل

سبعينصرفواقدوكانوا)لليهودفيهيسمحلملكهالأولىالسنةفينداءأصدرفارسملك"كورش"

الغنيةخزائنهمناعطاهموقدأورشليمهيكلبنيانوإعادةأرضهمإلىبالرجوع(بابلسبيفيسنة

هناكلهااستعماالىلك!يعودوااخذهاقدنجيرنبوخذكانالتيالمقدسةالهيكلآنيةلهموارجعوفيرأمالاً

.(و36:2223أخبار2معبالمقابلة6:3و14و13:وها-عذرا)

ويظهر...(م.ق538)أورشليمإلىورجعواالسانحةالفرصةهذهاليهودمنكثيراغتنموتد

وجميعهمآخرلكورشوحفيدأ(كمبوجيه)لقمبيزابناكانهذا"كورش"انالبابليةالكتاباتمن

م.ق.ءهسنةمنذملكهمعاصمةشوشانكانتحيثعيلامشرقفيملكواأجدادهممع

...تقربباً

شخصهفيجمعوتدأخرىممالدًعدةافتتحالذيوهو،الفارسيةالمملكةسسمؤكورشويعتبر

دانيالانذروقد.م.ق953سنة"بابل"افتتحهاالتيالمدنوأشهرومادافارسمملكتيقوة

أيضأكورشبلاطفيدانيالوكان(5:28دانيال)وفارسمادامملكتهبانبابلملكبيلشاصر

...م.ق952سنةالحربفيأصابهجرحمنكورشماتوقد(6:28دانيال)

لمالمفسرينانذكرحيث..80.2ص:402ص-سابقمرجع-ازادالكلامأبو:كذلكانظر

أسفارإلىالرجوععلىوحثهم...القرنينذيشخصيةعنالبحثفيالسليمالطريقيسلكوا

بعضفيهوذكرواالنبيدانيالإلىنسبوهسفراًالقديمالعهدأسفاربينوجدانهوذكر...اليهود

....ببابلاليهودأ!رأيامرؤياهفيعنهلهكثفوماأعماله

-المقدسالكتاب-دار(الجديدوالعهدالقديمالعهدكتبأي)المقدسالكتاب:فيوَجَدْتُبالفعل

ماصدقبالفعلوَخدْت...1285ص:1268ص-القاهرة(سابقاًالمقدسالكتابجمعية)

وحًدأنهوذكروا...(خورس)باسمكورشاليهودذكرحيث...أزادالكلامأبومولاناذكره

وتحققت...عناءدونعليهاواستولىبابلهاجمثمعظيمةسلطنةمنهماوانشاوفارسمادامملكتي

يحوزايوالجنوبوالثرقالغربفيبقرنيهينطحالقرنينذاالكبشأنفيهاشاهدالتيدانياليارؤ

فى=الأولانتصارهكانفقد(غورش)أمركانهكذا...الثلاثةالجهاتيخاباهرةانتصارات
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...الشرقنحوموجهةأخرىبحملةالقرنينذيقيام+

علتطلعوجدهاالشمسمطلعبلغإذاحتى،سبباًأتبع"ثم...تعالىقال

أكورش"؟تاريخفيذلكنجدفأين"...ستراًدونهامنلهمنجعللمقوم

...(الصغرى)آسياالأناضولفيليدياعاصمة"سارد"قورشفتحأنبعد

آسيابقاعجميععلىالسيطرةلهوتمتالصغرىآسياغربفيإالأيونيينأوأذب

زحفهيواصللم...مباشرة(إيجة)بحرالبحرأماموصارم.ق545سنةالصغرى

...البلقانإلىالبحرعبر

حتىالشرقيةالبلاديفتحوظلالمشرقشطروجههمولياًراجعاًكروانما

علىالممالكهذهفيوالدولالشعوبتجميعٍوكان...السندنهرفتوحاتهوصلت

أولكانفقد...الأعجابإلىيدعوتجميعاالعظيمقورشبهاقامالتيالصورة

ذ)المعروفالمتمدينالعالمأوالشرقبتوحيدالقديمالشرقملوكمنقاممن

سيامىنظامتحتبينهاماوقاربوالعناصر،الشعوبشتاتفجمع...ذاك

المتباينةعناصرهارغم-قورشعهدفيالا+لرانيةالأمةخرجتولقد..موحد.

فلم...والحضاراتاللغاتفيوالاختلاطالتخبطمراحلبينمنمنتصرة-الكثيرة

أسسإنهبلفحسبالزمانمنفترةالعالمسادتامبراطوريةقورشسس-ش

...الإنسانيةالحياةفيبعيدأثرذاتعالميةحضارة

الشمسمطلعنحوالموجهةتورشطةفيجفرافيةمفاهيم

الحمئةالعينفيالشمسمغربعندفتوحاتهمنراجعاًقورشعادحين

منالفارسيةالإمبراطوريةتأمينالىيهدفكان-الصغرىآسمِاكربأزميربخليج

نحوبالاتجاهقام...صحراويةهمجيةقبائلتعيشكانتحيثالشرقجهة

حدودتُييرعلىبلخفيبكترياقبائلكانتحيثالصحراويالإقليمهذاإلىالشرق

بخلاصةالنبؤصدقتوكذلك،(بابلأي)الجنوبفيوالثالث...الرقفيوالثاني،-الغرب

الىبالعودةلهموأذن...الأسرمن-بابلفبحأنبعد-(غورش)أطلقهمفقد،وازدهارهماليهود

....كيراعليهأثنواقد-لذلك-يكونواوربما...فلسطين
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...تعالىقولهمنالكريمةالآيةفيجاءمايطابقهذاولعل...الفارسىالتحضر

كماستراً"دونهامنلهمنجعللمقومعلىتطلعوجدهاالشمسمطلعبلغإذا"حتى

لبلادالأقصىالشرقمناطقآخر(الشمسبمطلع)أيبذلكالمقصوديكونأنيحتمل

إلىتتحولخيبر-ممربلخ-جيحون-مشهدخطبعدالأرضلأن)فارس(كورش

...الشاهقالجبليالهيملاياوحائطوباميركوشهندامتدادهورهيبجبليحاجز

لمالتاريخلأن...المتواصلالجبليالحائطهذاعبرقدقورشأننظنلاونحن

...الإطلاقعلىذلكعنشيءأيلنايذكر

بإقليممرقديكونأنالشرقنحوحملتهبدأحينالأرجحعلىلقورشبدولا

وأ00)1(بطليموسعندوردتكماأبيداناأو"أصبهان"أو...أصفهان

الأولىالدرجةمنزراعيوالاقليم)2(الفردوسفيالتسميةوردتكما"سباهان)

مدينةعليهوتقعفائدةواكثرهاالداخليةالأنهارأطولوهوزندةنهرفيهيجريحيث

قديمةوالمدينة...الفافقانةبحيرةهيداخليةبحيرةفيالنهرهذاوينتهيأصفهان

روايةفيعهدهوإلىالرواياتاحدىفييزدجردقبلماالىترجع...شكبلا

وبها..."دختشوشن"اليهوديةزوجتهرغبةعلىنزولاأنشأهاإنهويقالأخرى

الىالقلعةهذهبناء،رستهابننقلهاالتيالقديمةالأساطيرتنسبجداقديمةقلعة

هـا9عاملهاالمسلمينفتحوكان..ذلكبعدبناهاأسفندياذبنبهمنوأنكيكاوس

...جيالىالخطاببنعمرالخليفةبامرعتبانبناللّهعبدسارحيث(م064)

الدولةحكاموهمالأربعة()ياذوسبانالقاذوستانمنواحدعليهاوكان

والتجارةللزراعةومركزاهامابعدفيماالاقليموأصبح...3(ةالفارسية

الاقليمتتوسطالتي-المدينةأبواب)،(رستهابنأحصىوقد...والصناعة

لمالتيالفضةبمناجمغنيأقليمفيوهي..المئةوأبراجهاالأربعة-(أصفهان)

.4ص-سلسادالجزءا-بطليموس-نظرا(1)

وزيرالملكنظامفيبنيالذيالجامعالمسجدومنهاآثارهمأهموفيها،السلاجقةعاصمةوهي(2)

6691سنةإحصاءنسمةمليوننصفحوالِىالسكانحيثمنعددهاويقرب،ملكشاهالسلطان

علىتزيدالأرضمنمساحةويرويبالم!ربويمدهاعيلإسماالشاهسدمنهابالقربيوجدوالآن.م

هـ.0913سنةالسدبهذابدىءوقد(هكتارألف45)

...حكام=قاذوستان)3(

...(م309هـ)02سنةكتابهوألفأصفهانيهناكرستهابنعاش)4(
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وغيرهاوالخارصينالنحاسمناجمتوجدكما..الاسلاميالفتحمنذتستغل

عليهأطلقالذيوهوللريزندةضهرمياهتوزيمأمربابكبنأردشيرالىوينسب

على(الآنوحتى)الاقليميعتمدحيثالذهبفهرومعناه(رودزرين)اسم

....)1(والتبغوالقطنالأفيونزراعة

بنهر"مرقدالأرجحعلىيكونالشرقنحوحملتهبدأحينقورشأنبدولا

يصبحيث"زالبورجبال"ليشمايجريوكوبيتجبالمنينحدرالذي"جرجان

أطوليعتبرالذيصافيدضهرعبرأنهبدلاكما...شاهبندرميناءشماليالبحرفي

انحدارهويقل"البورز"جبالمنوينحدر.م.ك0001طولهويبلغإيرانأنهار

قارونبنهرمرقديكونأنبدولا...رشتمدينةشرقيويصبجيلانسهلفي

سلاسلمسيلاتمنروافدعدةعليهوتنفتح...)2(كم085الطولفييبلغالذي

التيالأهوازسهوليرويالنهروهذا...الشرقنحوتتجهحينزاجروسجبال

اتجاههفيقورشأنكما..المشرقرحلةطوال"قورش"جيوشأطعمتشكبلا

هناكالصحراويينلتاديبوسيستانومكرانبلخصحراءإلىالمغربرحلةمن

المائيةالمسيلاتمياهيستقبلفالنهر...منهجنودهوروىالكوخةبنهرمرقدبدلا

إيرانمنالوسطىالمناطقمياهيجتذبكمازاجروسلجبالالغربيةالسلاسلمن

مدينةوتقع...همدانمدينةقربحتىرأسهويمدللأرضالعامالانحدارحسب

...الأهوازغربيمستنقعيةمنطقةفيالنهروينتهي...روافدهأحدعلىكرمنشاه

جنوبي"قم"مدينةعليهتقعالذي"قم"نهرعبرقديكونأنالمحتملومن

...السلطانحاووظفيويصب"طهران"

بحرقرب"رشت"منطولياًقطاعاًتمثلالأنهارهذهجميعلأنوذلك

فيقورشلجيوشبدولا...الجنوبفيباختيكانبحيرةحتىشمالا"قزوين"

منوالمثونةمنهاالمياهلتخزينعندهاوتتوقفالأنهارهذهتعبرأنالمشرقنحواتجاهها

...بهاالمحيطةالمزارع

...(كوزكان)بالفارسية"جوزجان"أقليمذلكبعدقورشفتحوقد

!،ا،ثي+أ،د،273.ح2.7.ع.336:نظرا(1)

ص-بيروت-الرسالةسسةمؤ-(إيران)آسيافيالاشلاميةالشعوبمواطن-شاكرمحمود:انظر)2(

.75ص:73
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شهدتالتيالاقاليمفيالقديماناخحالة

الميلادتبلالسادسنالقرفيالقرنينذيتحرك
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منكثيرايضموهووجيحونمورغابنهربينالأفغانيةالتركستانيسمىماوهو

...سربوني-(شركان)شرقان-ميمنةمنهانذكرالمدن

الرحلالقبائلاقليم

"والحضريوالبشريالنباتيالعراءأرض"

حالهاهيكماجوزجانإقليمعلىمعاشهافيتعتمدكانتالرحلالقبائللعل

الشمالفيبلخوفيافيالإيرانيةالنجودأطرافبينالحدودعللوقوعهوذلك..اليوم

ابنيقولكما...الخصيبةالاقليموديانفيالثابتةالبدومنازلجانبإلىهذا

منوالتجارةللجيوشمعبروهووالأغنامالجمالفيالإقليموثروة...)1(حوقل

فيالإقليمفتحوقد...الرحلالقبائلوكذلكغربهاالىالآسيويةالقارةشرق

وكان...الأقرعقائدهقيادةهـوتحت33عامقيسبنالأحنفسيرهاالتيالحملة

السابعالموافقالهجريالأولالقرنبدايةفيبطخارستانملحقاًالاقليمهذا

كانبلفحسبالتركمعاشتباكهاالفاتحةالجيوشتقدميعرتلولم...الميلادي

الاسمأنويظهر...ذلكفيأثرنفسهاالاسلاميةالدولةفيالداخليةللخلافات

...آخرحيناًلفاتالمؤفيبقيوانما،تدريجيااستعمالهبطلقدأ)جوزجانالقديم

...عديدةلغزواتمشاهدبوصفهاذكرهايترددجوزجانإقليممدنوظلت

هذاأهميةعلىأدلوليس..وتيمور.جنكيزخانغزواتهنانذكرأنوحسبنا

الأحداثكلمنالرغمعلىاليومالىبقيتقدمدنهمنعدداًأننذكرانمنالإقليم

تعاودكانتكورشأدبهاالتيالرحلالتركمانقباثلأنويبدو...عليهاتقلبتالتي

...باستمرار،2(الإقليمعلىالإغارة

بالفارسيةوركانة)...جرجانإقليموراءالقاطنينالبدوكورشوأدب

الساسانيالعهدحتىالإقليمعلىالعدوانإلىأخرىمرةعادواولكنهم(القديمة

....322ص-سابقمرجع-حوقلابن(1)

أ!"ص!3+أي!فى"ل!3،+فىقىلا04ول.0،ا!،7*-ءل!ء!+773افي!فىبخا.0187:نظرا(2)

طا؟ح"أ*"3:ول.أ""ء!أ+اافى"344*!دا،.3ءتهزه"ا!:لكوكذ
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الذيندهستانفيافيبدوليردافيروزوشهريزدجردشهرستانحصنيشيدحيث

الحديسايرطويلاًسوراًبنىحيثالميلادقبلالسادسالقرنفيقورشسحقهم

منفالاقليم...لقورشعظيماًمكسباكانوالإقليم...البلادعنللدفاعليالشما

فيتقعالتيالرطبالحارالجوذات"مازندران"بينوسطوالجوالتضاريسحيث

يشقهإذمعطاءخصبوالإقليم،الشمالفيدهستانفيافيوبينالمداريةدونالمنطقة

.()1"جرجانأو"آترك)نهرا

جبالوسفوحإيرانهضبةبينتقعواسعةمنطقةوهيخراسانوصلوأخيرا

ومنأفغانستان:دولثلاثضمناليوموهيالنهروراءمابلادوتلالهندكوش

للسيطرةتخضعالتيتركمانستان-نيسابورمدنهاومنإيران-وبلخهراةمدنها

ووصل...وقتذاككلهاخراسانحاضرة"مرو"مدنهاومن،الروسية

بموقعهوالاقليم...بلخءمدينةشرقييقعالذيالجبليالاقليموهيطخارستان

التيالفجاجمنكثيروفيهالبريةالمسالكمنعددملتقىيمثلكانآسيافيالوسط

الجنوبنجوالمنطلقينمنتتبعالتيوالشعابتطرقالتيالممراتمنوعددتسلك

معقدمتمتعددةمجموعاتفيهااستقرتفقدلذاالغربنحوالمتجهينأوالشرقي

فقد،(الميلاديينوالعاشرالتاسع)الهجريينوالرابعالثالثالقرنينفيزاهرةجرجانكانت()1

وكانت...الحريرمنتجاتهاأهموكان...النهرمياهترويهاوالتيبهاالمحيطةبالبساتيناشتهرت

(154ص-6جزء-بيةالعرالجغرافيةالمكتبةانظر)روسياإلىالذاهبالقوافلطريقفيمحطةأيضا

يأ،المدينةفهوالئرقىِالقسمأما،جسرالنهرفوقأقيموقد،قسمينالىالمدينةيثقالنهروكان

ولعلها،آباذبكرضاحيتهافهوالغربيالقسمأما،التسعةأبوابهاالمقدسيذكروقد،شهرستان

السابق-المرجع-العربيةالجغرافيةالمكتبةانظر).00بكربيةالعرالقبيلةمنازلمنمنزلإلىنسبت

أنوالظاهر...(بعدهاوما357ص3جزء،بعدهاوما221صاجزء،272ص،2جزء

فيخصبةبةترالعلويةالدعوةوجدتوقد،رخائهابتقويضيهددانجرجانآفةكاناوالشقاقالفتن

ففي،نفوذهمنطقةلىجرجانيضمطبرستانفيالعلويالبيتوكان،الخزرببحرتحه!التيالبلاد

جزء-القزوينيانظر).00العظيمالتبجيلموضعالصادقجعفربنمحمدقبركاننفسهاجرجان

بفضلزياربنمزداويجتمكنوقد،المستمرةللقلاقلضهباالبلادهذهوكانت...(378ص-2

منقرناالدولةوبقيت،الديلميعاونه(م289هـ)316عامجرجانفيلهدولةإنثاءمنذلك

الهجريالثَامنالقرنفيمستوفيوصفهاوقد،المدينةعلىأتىالمغوليالفتحأنوالظاهر...الزمان

ضفافعلىقصراًشيْدتيمورإنويقال..الخرائبمنكومةإنهافقالالميلاديعشرالرابعالموافق

37ءح!؟،!(ا،شأ-لأاء!ا.كأ-ح،1،!اث!أأبروحافظروايةفِىم3912هـالموافق597عامالنهر

من"سُمْبَر"بنهرجرجاننهرالتقاءمنالقائمةالزاويةفيالقديمموقعهاعلىويستدل..اة*ا،لأ،)ءكما،أ

...بعدفيهاالتنقجبينتهلمالتيالخرائبمجموعات
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منيقيهاملجأمرتفعاتهامنتتخذاليهالجأتأوالفازينمعجاءتأوالفاتحين

...معتصماالجبالهذهاتخدتحيث..بلخأي"بكتريا"قبائلمنأعدائها

والزيتونالسكروقصبوالأرزوالشعيروالذرةكالقمحبالمزروعاتعامروالإقليم

لمكورشأنويبدو...والمؤونةللراحةللجيوشطيبةمحطةوهي...والعنب

مكراننحوجنوباانحدروإنماالغربيالجنوبباتجاهتمتدالتيهندكوشجباليعبر

الامبراطوريةحدودعلىعاثتالتي(غيدروسيا"قبائللتأديب...وبلوخستان

سيستانصحراءأيالموتصحراءفياستقراربدونتقيمكانتوالتي...فسادا

المشرقنحوقورشحملةمنالأخيرالمقطعهذاأنشكولا،الدولةحدودوتهاجم

وجبالالشرقيةلأفغانستانالجبليبالحائطكورشاصطدمفحيث..أصعبهامنهو

المياهإلىالفقيرةالقصيرةالأنهاربعضعابراًالشرقيالجنوبصوباتجهسليمان

التيسيستانصحراءوهيالصحارىأنواعأقسىعلىمقدموهولاوكيفالدائمة

الشمالمنفيهاالسلاسلوتتجهالحديثةالبراكينفيهاتكثرواسعةهضبةتمثل

ومنخفضاتأوديةبينهاحاصرةوتتشعبوتتفرعالغربيالجنوبنحوالشرقي

بلوخستانوهضبة...مكرانباسممنهاالجنوبيالقسمويعرفصغيرةوهضابا

076)المطرمنبهابأسلاكميةتتلقىالتيالوحيدةوالبقعةالمطرمنمحرومةشبه

ثمومن...الشتاءفيوالباردةالصيففيالحارةالغربيةالشماليةالمنطقةهي(م.م

أثناءقورشجيوشمعاناةنتصورأنولنالهااهميةلاصغيرةالاقليمأنهارأننجد

تجففالأنهار...وسيستانمكرانفيالرحالةالقبائلمناطقنحوالمقليمعبورها

و"كندر"نهرالشرقيةالناحيةأنهاروأكبر،السنةمنا!برالجزءأثناءمياهها

نهيراتكذلكوتصب،السندفييصبالذي"كومل"فهرمنفرعانوهما"روب"

الأنهارأما...إليهوصولهاقبلتستنفدمياههاولكن،السندضهرفيوبولانناري

حد"مصبهمنبالقربيكونالذي"هب"فهرفمنهاالهنديالمحيطنحوالمتجهة

تنصرفوالذي"ولأ؟!303""أرابيوس"باسماليؤناتعندوفالمعر"وبراليسنده

و"بشر"وضهر...(مكران)في"دشتو""هنكل"وفهرا"بيلهلس"مياهفيه

للاستسقاءبهامرقدكورشيكونأنبدولا...الفارسيةبلوخستانفي"أيمنى"

بدلاكما...(وبلوخستانمكران)نحوغيدروسياالمسيرعناءوتخفيفوالاغتسال

بهاالتيالمنخفضاتفيتصبوالتيالبلادداخلالأخرىبالمجاريمرأنه
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لمأقوامأوجدحبثوسيتانومكرانوسيايخدرفيالصحراويالإتليمالىكورشوصولتوضحيطةخر

سترأالشمسدونمنلهما!يجعل
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مرقديكونأنأيضابدولا...(هامون)باسمالمعروفةالمالحةالمستنقعات

الذي)ومشكيل(يسيرغربا(الذيوخشانوهما)الأوسطلمكرانالرئيسيينيينبالمجر

تشكيلفيوينتهي،الشمالناحيةيتجهضهرمنهماويتكونمعايتحدانثميسيرشرقا

ويصب"بشين"منفيسير"لورة"خهرأما..مترا487ارتفاعهيبلغالذيهامون

الأنهارمنوغيرهالنهرهذابحذاءكانتكورشجيوشأنشكولاهامونلورةفي

واديقبائلمنهتشربأنبعدهامون"جازمريان"ؤبيصبالذيكروندهضهرمثل

...بمبور

القديمةالجغرافيةعلمفيالإقليممناخ

علىالقديمةالجغرافياعلمدراساتوتدل...القسوةكايةفيالإقليمومناخ

ففترةا!برالاسكندرزمنكذلككانأنهبدليلكورشزمنكثيرايختلفلمأنه

فيعاليةوالحرارة...مختلفةمناخيةتاثيراتيعطيالذيبالشىءليستسنة002

...حرارةالعالمبقاعأشدمنمكرانولعل،الشتاءفيرهيبةوالبرودةالصيف

الحرارةتجعلالجورطوبةفإنالشاطىءعندأما...عامبوجهجافمناخهاولكن

الهضابفيوبخاصةثلجيةعواصفالبرودةموسمفيالاقليموتسود...خانقة

...وخاران-ومكران-وكلات-كوطةحولالتي

زمنالرحالة"غيدروسياأقبائلفيهاتعيشكانتالتيالصحراويةوالمنطقة

الأمطارأما...الشديدةالشماللرياحدائمامعرضةلسجستانوالمتاخمةكورش

فيالتيوالتلالالشمالفيالجبالأقاليمفينسبياوتزيد،الجهاتجميعفيفقليلة

هو"شاهرغأفيالأمطارإليهتصلماوأقصى،كججهيسهلمنوالشمالال!ثرق

اليهتوصلتماوهوحقاضئيلقدروهو....مم2317بوصة212

هذاالمطريبلغولم...متواليةسنواتخسمتوسطاتخلالالإحصاءات

و2بينيتراوحمثلاكججهيففي...أخرىمنطقةأيفي-ضآلتهرغم-القدر

(.مم)127بوصات5كلاتفيويبلغ(م.م76حوالي)سنويافقطبوصة3

وسيستانمكرانصحراءفيالأمطارمنيسقطمامقدارعنبياناتلديناوليس
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...السنةطوالبوصة2إلىبوصةمنولعلها

جفافاالعالهمناطقأشدمنمنطقةعبركورشإنالقولنستطيعثمومن

نسبتتوافرحيثمنهامحدودةمناطقفيإلاللزراعةصالحغيرفالإقليمذلكوعلى

آخذةالإقليمفيالأراضيبأنذلكعلىبناءيحملناماوهناك...المياهمنمتواضعة

الماضىفيونقصد...الماضيفيانتشاراأكثركانتالزراعةوأن...الجفاففي

خلالأوراسياشمالفيالجليديةالعصورواكبتالتيالمطيرةالعصور

فيكانتالاقليمهذافيالجوهريةالمناخصفاتأنيلوحولكن...البليستوسين

العمومعلىصحراويةوالنباتات...الآنعليههيكماوالاسكندركورشعهد

فالغطاء...الصحراءحيوانمنمعظمهالفارسيةوبلوخستانمكرانفيوالحيوان

بهافتنموالشمالفيالمرتفعاتأما..ومكرانسيستانصحراءفيتحاماًمنعدمالنباتي

والدفلي،والكيمونتيالسنطأشجاروتنموالبريةالبقولكلوتؤالصفصافأشجار

الإيرانيةالهضبةفيالموجودةالأنواعإلىأقربوالهضابالمرتفعاتهذهفيوالحيوانات

والدبوالغريروالضبعوالثعلبوالذئبالنمروأهمهانادرةالعلياواللبونات

أهلعندويعرفوالماخورالوعلالماعزأنواعومنالبريةوالأغناموالغزالالأسود

النوعأما"مكران"وفي"سندة"حدودعلىالأولوالنوع"باش"بادالبلاد

وتوجدمكرانشاطىءعلالبحري،السمكويكثرا...سلمانجبالففيالثاني

فيالمائيةالمجاريوفي"هب"نهرفيالشرقيالجانبفي"سأه!اشأ40ء)أ"التماسيح

الحيةسيستانصحراءفيوتكثر...سليمانوجبال"بكطي"و"مري"كلال

الشاطىءعليكثرالشتاءوفي"أ"حع33!حأ!،!،4"تسمىوهيهناكا"لوفةالسامة

فالحياةالداخلفيسيستانصحراءأما...الشتويوالحذفالبطمنعديدةأنواع

لوطصحراءوتظل...وغيرهاوالقطاوالآفاعيالحشراتمنقليلمنإلاصعبة

مناطقأكثرمنالرحلالهمجالقبائللتاديبكورشإليهماوصلاللتانوسيستان

العمرالقصيرةالفقيرةالأعشاببعضإلانباتيغطاءأيمنوحرماناجفافاالعالم

...والموتالنموالسريعة

بأنهاره...وهضابهبسهولهشرقاالبريالطريقكورشسلكوهكذا

يأمنعارصحراويإقليمإلىوصلحتىوحشائشهوأحراجهبغاباته،ووديانه
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ولا...بمساكنتستظلولا...لباسيسترهالاشعوبتسكنه...نباتيغطاء

تكنولم...حارةصحراءفيرحلقبائلأنهمويبدوالأشجارظلالإلىتأوي

كما...الشمسحرارةيحميهمسترالىاحتياجهمبدليلجليديةصحراءالمنطقة

كانواإنهمالقولويمكن...النسيجصناعةالى(لتأخرهمايتوصلوالمأنهميبدو

...الأرضتحتحفرفيأوالعراءفييضربونعراة

البشريةالأجناسعلممنمفاهيم

الشمسمطلعنحوالقرنينذيرحلةفي

بالهندم1091سنةالانسانيالجسمقياسعلىأجريتالتيالدراساتدلت

(سيستان/بلوخستان/مكران)غيدروسياصحراءكانتوحينالتقسيمقبل

التركيالجنسىإلىينتمونالسكانأنعلوأفغانستانإيرانحدودعلىلهاتابعة

الرؤوسذويمنومعظمهم...العمومعلىالقامةبقصريتسمالذيالإيراني

ولحيتهمرأسهموشعرطويلةوأنوفهم(0881-)مخهمقياسويبلغالعريفة

العينينأزرقالشعرأشقرهومنومنهم...غالباأسودوالشعرالعيونولونغزير

مناقتر!ناكلماالدكنةإلىتميلوهيفاتحةبنيةوبشرتهم...رماديهاأو

...الشاطىء

سنة0004منذبالإقليمتعيشكانتشرسةبدائيةقبائلبقاياسماتوهذه

إلى:سلالاتهمتقسيمويمكن

الفرس-الهنود-البراهوئي-البلوج

شمالا31ًعرضخطحتىكججهيسهلفيالاَنيعيشالبلوجمنوقسم

أما7...آباديعقوبوناحيةسندةوشماليالجنوبيةالسهولمنهمكبيرعددويقطن

لتشملتواجدهمرقعةوتتسع"كوطة"و"كلاتأحولفيتجمعونالبراهوئي

-دخلواالبشريةالأجناسعلماءيقولكما-البلوجأنوالراجح"بيلهلس"منطقة

...الهندحدودحتىصيعاوانتشرواوسجستانكرمانطريقعنمكرانصحراء
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الأقربيكونوقد...فقطالتكهندرجةعلىيزيدلااعتقاديفيذلككانوإن

لهذه-لدينا-تسميةوأقدم...الهنديالجنسمنكانوامعظمهمأنالصوابالى

*اكاءالاا("مكيةلفظةوهي...بهستوننقوشفيالمؤرخونعليهعثرماالمنطقة

ضمنكانتالتيالميكيانبلادأي!كا!3كه!!أمما"لفظةأو...هيرودوتلناذكركما

في-كلامهفيهيرودوتويجمع...عشرةالرابعةالفارسيةالامبراطوريةولايات

أ3!!أول!أ!!كا3"والباركانيان"3،)!نألأ!واليوتيانالميكيانبين-أخرىمواضع

بينالحدودبطليموسوجمن..."3!،،كاهع"كالباكتيانمقاتلينكانواالذين

أريانويقول...الهندفي(سيستان)منالشرفيالجزءتركبحيثوفارسالهند

فييقيمونكانوا(غيدروسياسكان)الكيدروسيينأوالغيدروسيينإن"كاول3!34"

كدروسياباسمهمكلهالإقليمسميوقدسيستانمنالغربإلىالداخليةالوديان

التسميةنفسأبوالكلامذكرمولاناأكما3043!ته"كدرسياأ)غدروسيا("!أ

...للإقليم

تقطنكانتالأشيوفاكويتسمىبدائيةجماعاتغيدروسياقباثلمنوتتفرع

...القدامىالصيادينمنوهمالهنديالمحيطعلىالمطلةالضحراويةالمناطق

...الأخرىالقبائلوبعضأالميدية"قبائلالآنو!لهم

لتلك-بهالمعترفالاسم(بلوخستان-سيستان-مكران)غيدروسياوظل

تسميةعلىنعثرأنالنادرومن...القديمالزمنفي-الهندغربالصحارى

...للإقليممنسوبةالتاريخيةالكتاباتفي(مكية)هيرودوت

الميلاديةالسبعالقرونطوالالتسميةهذهاستعمالبقاءننكرلاأنناغيى

.م963سنةالموافقللهجرةعشرالسابمالعامفيالإقليمالعربفثححتىالأوائل

عندالحاليالنطقوهو(مكران)-(مكيان)الإسموجدواأنهملناذكروافقد

.البلوخ

سيكس!"مولسويرثفسرحينالوضوحمنالصورةوتقترب

أنهعلىبالسنسكريتيةمنطوتاالاسممنالأخيرالمقطع"7ل!3ءاوله53!دأ3حكالم3"

...(القاحلةالأرض):ومعناها"عرانيا"

منعشيرةاسموهومكرانهوأغيدروسيوى"اسمأنهولدخوروكد
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من"الشانضئيلة!عشيرةإسملآنا"غيدورأأوكدوروعشيرة..."بيلةلس"

...(نسمة0002)علىالآنحتىمنهابقيمنعدديزيدلاهنديأصل

والعشائرالقبائلوأسماء(بلوج)إسمأصلالعلماءلنيبحثماوكثيرا

القبائلأسماءجميعأن-الأرجحعلى-ويرون...الجذورالقديمةالرئيسية

الحالوليس...السلفإلىمنسوبةإلاليست(الآنالموجودة)الحديثةوالعشائر

الرئيسيةالأسماءبعضأنكماالغيدروسمِنمثلعهداالأقدمللأساءبالنسبةكذلك

...الذمأوالمدحعلىتدلألفاظاأوألقاباتكونأنإماالأنالموجودة

لامتاخرةلقبائلماوىكانتغيدروسياالقاحلةالأرضانالواضحومن

كانواوأنهم...الخيامولاحتىالثابتةالبيوتبناءولاالاستقرارولاالزراعةتعرف

حدودعلىفيغيرونوآخروقتبينفرصةتحينحتىوالالتقاطالجمععلىيعيشون

....الميلادقبلالسادسالقرنفيالفارسيةللإماراتالمتاخمةالصحراء

للمدارينالمتاخمةالحارةالصحارىمنجزءالطبيعيةالناحيةمنوالإقليم

بنموينسمحلاوهذا...م.م001عنفيهاللأمطارالسنويالمعدليقلوالتي

سنةآلافعنخمسةيقللامامنذبالجفافمصابوالإقليم...واضحنباتيغطاء

منالقدامىالسكانيجدلموربما،المطلقالجفافنوعمنوهو...الميلادقبل

إلا(الميلادقبلالسادسالقرنفيقورشزمن)البدائيينغيدروسياقبائل

تلاءمتنباتاتمنإلاتماماًتخلوفعلافالبيئة....لالتهامهاالنباتاتجذور

تتمتعلاالتيتلكاوالجفافيسودهاالتيالبيئاتأوالمناخيةالأقاليمفيللحياة

-النباتاتفهذه...ومكرانسيستانصحراءمثلالرطوبةمنضئيلبقسطإلا

الماءمنممكنةكميةكبرعلىالحصولعلىتتحايل-.خاصتركيبمنلهابما

ولذا..السيقانمنتشعباوأكثرأطولالجذوركانتثمومن...بهوالاحتفاظ

...بهالتقتاتالجذورهذهعنبحثاالأرضفيتحفرالقبائلهذهكانتفقد

بعضجذوعيفتحونكانواالقبائلهذهحياةيهددالعطشكانوعندما

...مخزونماءمنفيهاماويمتصونبالانتفاختتصفالتيالصحراويةالنباتات

نمطعنعبرتالتيالكريمةالآيةبهتوحيماتماماًتشبه-هذهوالحالة-والبيئة
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...تعالىقالحيثالمعيشيةالأقواملاءهؤحياة

دونهامنلهمنجعللمقومعلىتطلعوجدهاالشمسمطلعبلغإذاحتى"

...،ستراً

...القائلينأصدقاللهفسبحان

شكلفيالقضايالهذهومعالجته...وشموليته...القرآندقةأروعوما

عنالكشفمهمةالعصورتتابمعلىالبشريللعقلتتركمطلقةعامةإشارات

...منهاالحسنةوالموعظةالعبرةواتخاذتفصيلاتها

أكثرفأبىمثلكلمنالقرآنهذافيللنَاسِصرفنا"ولقد...تعالىقال

.كفوراً!الاالناس

.(98الاصاء)العظيماللهصدق

الثالثالجفرافيالمسلك

وعرةجبليةمنطقةإلى.."كورش"سلكهالذيالطريقهذاينتهي

الشعوبهجراتدونيحولشامخاعرضياطبيعياجبلياحائطاتمثلمتضرسة

...مستضعفةبدائيةشعوبمنالجبليالحائطوراءمنعلىوإغارتهاالمتوحشة

اتخذهامخيفة(جبليمضيق)بثغرةوسطهمنمفتوحاكانالجبليالحائطولكن

تتعرضكانتحيث...ظهرانيهفيالمسالمةالشعوبنحومعبراًالمتوحشونالغزاة

...المتوحشينالبرابرةأولئكملهجماتباستمرار

قوماًدونهمامنوجدالسذَينبينبلغإذا،حتىسبباًأتبعثم"...تعالىقال

..."قولاًيفقهونيكادونلا

قبائلتأديبفيسنواتثماني"كورشاالعظيمالأخمينيالملكقضى

حدودوزحزح...وبلوخستانومكرانسيستانصحاريفيالهمجيةغيدروسيا

هذاشاطىءعلىباسمهمدينةبنىحيثسيحونخهرحدودحتىالأخمينيةالدولة

ويعتقد(كورشتريندور)الاسكندرعصرإبانتسمىالمدينةهذهفكانتالنهر
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جورجياجمهوريةوويقعيباَتقرالمنحصنى!الحدشدلىالقرل!سدىوسدالقوقازحبال

--؟الأا-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الشرقيةالحدودتامينلهتموحين...الحالية(أوراتيه)مدينةمكانأنها

لهوتم...عليها)1(للاستيلاءبابلإلمطتوجه...السندفهرحتىلامبراطوريته

.م.ق538سنةذلك

...82صسابقمرجع-بيرنياحسنانظر(1)

.02ص-سابقمرجع-محمدحسنينالنعيمعبد.دوكذلك8

مورتكات-انطون.دوكذلك...264ص-سابقمرجع-برستيدهنريجيمسوكذلك"

:368ص-سابقمرجع

المملكةودولنواحيجميععلىالسيطرةمعنىيحملم.ق538سنةبابلفتحكان...

وفينيقياوفلسطينالشامبلادفثللهاالتابعةالممالكجمغسقوطمعناهكانبابلفتحأنأي...بأسرها

المنيةأنلولاممريفتحأنوشكعلىوكانالمتوسطالأبيضالبحرحتىقورشملكامتدوبذلك

المطغمالحديدي"داريال"سدبناءاثناء"الماساجيتاأوالاسكوذيينيحاربوهوعاجلته

...بالنحاس

المدينةواسوار!ا!كام!اتبابلفبرجٍ...ياحينوالربالزهوروثفأمفربابلإلىالطريقيكنولم

سورأننعرفأنويكفيمستحيلاًشيئاعليهاالاشتيلاءمهمةكانتعواملكلهاومنعتهاالثامخة

العظيمالسورهذاعلىوكانالقطرفيذراعاًوعشرينوخمسةالإرتفاعفيذراعاًثمانينبلغالمدينة

المناطقيزرعونكانواالبابلمِنانذلكعلىزد...البرونزمنبواباتوعليه،برجاًومائةخسين

نأوبعد...الفراتنهرمجرىبتحويل"تررش"،أمراول!،وبداخلهابالمدينةالمحيطةالشاسعة

سنةربيعفيذلكوكان...المدينةنحويقهطرمتخذاالايرانيالجيشعَبَرَالقديمالمجرىفيالماءقل

خلالملوكثلاثم.ق561بختنصرًوفاةبعدحكمهاعلىتعاقبقدآنذاكبابلوكانت...953

يسمىوكانالتجارلأحدعرشهاتوليةمنفيهاالدينرجالتمكنم.ق555عاموفي،أعوامستة

احتلتهاالتيالمهمةمكانتهاالبابليةللدولةيحفظأنعلىبقادرالشخصهذايكنولم..."نبونيدأ

...بهاواللائقة

حتىإيرانممالكوجميع"ميديا!و"ليديا"فتحقدكانأنبعدفاتحاًبابلمدينةقورشدخل

فهربمقاومةأيبدونالعاصمةكوبيرازالفاريىالجيققائداحتل...والسندسيحونثارف

الالهيديفقبل"قورش"ودخل،هناكعليهالقبضألقيحتى"بورسيبا"إلى"نابونيدإ

ابنهونصًب...(وطانهاإلىبابلالىنقلهاقدنابونيدكانالتيالأجنبيةالاَلهةواعاد!!!"مردوك"

."بابل"علىالثانيةالدرجةمنكملكقمبيز

التهليلتحت-السلطةمقرجعلت،سلميةبصورةبابلدخلتوعندماقورشيقولوهنا

في...الكبيرةالبابلم!نقلوبالعظيمالسيد"مردوك"بيوحَبًبَ...الأمراءقصرفي-والابهاج

."...أجلهمناليوميةالصلواتأقصتالذيالوقت

حيثالالهقبلمنمرسلكمحرر"قورش"باحتفلواقد"مردوك"كهنةأنفيهشكلاومما

علىانتصارهبعدأتورش"الملكالثانييشوعحياولقد...نابونيدحكم"كابوس"منخلصهم

فيمعبدهإلىيهوهويعيد،فلسطينإلىيقودهمسوفوأنه،المنفيينلليهودكمنقذكرزوس!

...فلسطينإلىبالعودةلليهودوالسماحالقدسفيالمعبدب!عادةأكورض"امروفعلأ...القدس
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القوتازجبالفييالدارمضيقالىيقالطر

عبرتغيركانتالتيالمتوحشةالشعوبلتأديبالأوانآنأنهكورشووجد

وجورجيااذربيجانفيالطيبةإماراتهشعوبعلىالقوقازجبالفي(داريالمضيق)

بحرمنتمتدالتيالقوقازجباليسمىالذيالرهيبالجبل!الحائطجنوبوارمينيا

فتوجهالأسودالبحرعلى(سوخوم)حتى(دربندمدينةأعندالشرقفيقزوين

للسدبناءبينمامتواليةسنواتتسعحواليبالإقليموقضىم.ق537سنةإليها

وأ)االماساجيت)أوالأسكوذيينقبائلوتأديباداريال)مضيقفيالحديدي

...أالكريمالقرآنفيجاءكماومأجوخيأجوج

...القوقاز()جبالالعظيمالجبليالحائطإلىوصلقدقورضأنوحيث

إلىووصل...وجورجيا-وأرمينيا-وأذربيجان-كردستانعبرأنهمعناهفهذا

سنيناأو9اقليموكذلكحولها(ومابند("درمدينة)حتىداغستانمنأجزاء

منتصفهفيفتحةذوالجبليالقوتازحائطالحدهذاشمالويكون..(الجنوبية

هذامنالجنوبوإلىومأجوجيأجوججماعاتتقيمحيث"داريال!مضيقتسمى

"لابقولهالقرآنوصفهمالحضارةمنمجردةجماعاتتقيمكانتالجبليالخط

...الكلاميفهمونلاأيقولا(يفقهونيكادون

الجبليكردستانإقليمعبرشمالاًمتوجهاً..إليهمطريقهتورشاتخذوقد

محاورهاعلالجبالوسلاسلالإستوائيةالمرتفعاتظهريعتليالذي...الوعر

منوبعضاًتركياشرقجنوبأووثرقالعراقشمالمنبعضأيضمموقعفيالمنتشرة

مشهورةمعابربهوالإقليم(م.ق0024سنة)منذالأكرادويسكنه..إيرانغرب

عامعورعلىتتجهمعابروهيبجحافلهاالحروبوفيالقبقوافلهاالتجارةلمرور

الصغرىوآسياالأقصىوشرقهاآسياقلببينفيماوالعلاقاتالصلاتيخدم

واقتنواالرعيحرفةالتجارةتمريرعلىعلاوةالأكراداحترفوقد...والشام

شبهفصليةهجراتفيوالحركةالبداوةعيشةوعاشواوالماعزالأغناممنقطعانا

الأقليموسكان...أغنامهملقطعانالعشبوتأمينالمرعىوراءسعياًمنتظمة
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طلالعمنأنهمسائداعتقادوهناك(الفارسيين)الا*لرانيينعنسلاليأيختلفون

الغالب-في-انتمائهمعنتعبر،وأشمكالهما!رادصورمعظمولكن..النورديين

وهم...المتوسطالبحرسلالاتدماءمنببعضالمختلطةالأرمينيةالسلالةالى

...الهندوروبيةاللغاتمجموعةمناشتقتالتيالقديمةالكرديةلغتهميتكلمون

.الآنحتىعليهاحافظواوقد

القوتازبجباليالدارمضيقإلىيقالطرفيالوعرةالمراحل

المتاحةالاقتصاديةبالمواردضياًوعراًمتضرسأإقليماًكورضعبرفقدذلكوعلى

أخشاب-خفروات-ماعز-أغنام...الفارسيةالجيوشإطعامتأمينتكفلالتي

فيهايصبالتيأروميةبحيرةبلغحتىبشرقلاًشماوانحرف...زيوت-الغابات

)قليمفيفارسمنالغربيالشمالفيوتقعفارسبحيراتاكبرمنوهيأطلخة"فهر

بهاويوجد...كم05يبلغلهاعرضوأقصىكم013طولهاويبلغأذربيجان

وعرضها3كم9طولهايبلغالتيشاهيجزيرةأكبرهامنالصغيرةالجزربعض

وعلى..مترأ21علىعمقهايزيدلاالغورقليلةضحلةبحيرةوهيَ...كم

حيثسلماسشاطىءقبالةالبحيرةعلىتشرفقديمةقلعةتقع!كورجين"صخرة

الىيشيرنقشا"قلعةكورجين"فيوجدأنه!)1("51"لم،أ!؟كل!"خانيكوفلنايذكر

فيهتعيشلاالملحالبحيرةماءأنالعربجغرافيولناويذكر..القدمفيعراقتها

ذيآخرثىءأيومنالسمكمنخاليةالبحيرةإنالطبريفيقول...الأحياء

في)والغرناطي(182ص)الأصطخريإلاالقولهذايخالفولمقيمة

البحر(كلب)باسمالمعروفالسمكعنيتحدثفالأولا49ص،(القزويني

حوقلابنأما000أولياجلي)2(بعدفيمارددهاعجيبةقصصاًالغرناطييرويبيما

3ء،هع43ءحاء!!3+.7.3.ع995:عننقلا32ص-سابقمرجع-الإسلاميةالمعارفدائرةانظر(1)

،ل!!،أ،!5.!.7ء؟ق+!اتاحه!3!"،ا،0هع،ح42!8،،07!الأ25:لكوكذ

316-ص،الدينلرثيدطبعتهفي3،*ء3،!لماء:حانظرأرضهاطبقاتوطبيعةبالبحيرةيخصفيما)2(

.032ص

كل!."*+،ح!ا57:ك!5حاءح؟"علم3أ9ا!3ءء،تهء!ه34"أ9لماح3؟دا3ص".ولء"3،طأز4،ول،61.7.:لكوكذ

تحيلتالمرجعهذاوفي"طحثه،1ء3،"+ء"،!*ا-؟1"4ح4،1!ءولء3914"،ءأع7-529؟9
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البلدانبينبالتجارةتختلفكثيرةمراكبوفيهاسمكأودابةأيمنخالية)نهافيقول

جهاتهاجميعمنحواليهاإنويقول..أداخرقانو!"تبريزأوأعمالبهاالمحيطة

(البحيرةبينأي)وبينها(المدينة)أرميةوبن،ورساطيققرىاستدارثماعامر

اوائلوبين،فراسخخمسةشرقيهامنالمراغةوبينوبينهاغربيهامنفرسخان

بينمراحلأربعنحووطولها،فراسخأربعةالبحيرةهذهوسيف!داخرقان"

عشريننحو2وأرمةالمراغةبينفيماوعرضها.الدواببسيروالجنوبالشمال

جبالوسطهاوفي،كبارومصائبالشتاءفيعظامأمواجفيهاويكونفرسخاً

ونواتيهاالمراكبأصحابوسكانها،شظفوعيشزهيدةمياهعلىمأهولةمسكونة

الاعندهمشىءولابرمقهميقوممعزولهم،شطيهابينوالركاببالأمتعةالمختلفون

...اليهمجلبما

وينقزبحرسواحلالىالوصول

يكونبحيث(الخزر)قزوينبحرشواطىءمحاذاةآثركورشأنويبدو

سلكأنهذلكومعنى...القوقازجبالالىالشمالنحومتجهوهويمينهعنالبحر

سهولعنعبارةوالإقليم...قزوينلبحرالساحلينحوالإقليمطلخةنهرضفاف

أنويندر،البحرسطحدونينخفضوقدقليلارتفاعهالأنبالدفءتتسمضيقة

.23ْعنالصيففيالحرارةدرجةترتفعأنيندركماالشتاءفيهناكالصقيعيحدث

هذهوبسببالسنةمدارعلىوتتوزعالأمطاروتكثر،شديدةالرطوبةولكن...

تسقطالتيوهي،والدردارالبلوطمثلالنفضيةالغاباتتنموالغزيرةالأمطار

نهرالىوصلحتىقزوينبحرشاطىءمحاذياوظل...الشتاءفصلفيأوراقها

تقعالتيأذربيجانمنجزءوالإقليم...سائرسأي()كورشاسمهعليهأطلق

بهاتحيطوالتيالمنخفضةكورانهرسهولوتشملقفقاسيامنالشرقيالجنوبفي

لجزائرها.وخريطةالبحيرةلماء-

شهولولول4ء3:س!5+،أكا؟!4،5"ء!3"ه0ه+ول81.3-99"هءق15103ة!اءلا3+اأفى،.-:لكوكذ

،؟أ-4،ولهتا5،ء؟،أ"،53،3مهء!ا!الا3،!أ+أ:موضوعفي:المرجعنفس:وكذلك

ول.ء!ا؟ءول،(أحفي،في"!.لمءأ"834هءق3ء4لا*أ+اح!أ)!ءكا+9291.!ا":اؤاا:2:وكذلك

ميل2الىبومةأيمقياس2:االروسيةالجغرافيةالحريطةمحلقاسةعمعقةلراصةالمرجعهذاوفي

.)نبليزيمي3-الروىوالمهل-رو!
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...قزوينبحرحيثالشرقجهةإلاتنفتحفلا...الجهاتجميعمنالجبال

الالرانيةأذربيجانوجبالالغربمنوأرمينياالشمالمنالقفقاسهيالجبالوهذه

الجبالمنالأطرافجميعمنالسهولهذهنحوالمياهوتجري....الجنوبمن

أوديةفتحفر.تقطعهاالتيالمسافةلقصرالانحدارشديدةوتكون،بهاالمحيطة

نادرةالسهولهذهوأمطار...الاقليمفيالزراعةمراكزمنتعتبر،سحيقةواسعة

هذاولكنجافةيجعلهامما،عنهاالأمطارتحجبالثيالمرتفعاتبينلانحصارها

المجاريهذهوأشهر...المرتفعاتمنتجريالتيالمتدفقةبالمياهيعوضالجفاف

يدخلثم،تفليسعاصمتهامنويمرجورجيامنيجريالذيكورا!هروأطولها

نحوالنهرويتجه،جورجيامنأيضاالمنسابنهرأيوراحيثيرفدهأذربيجانأراضى

....البحرفييصبحتىالشرقيالجنوب

جبالوراءوحدهاالشاطئيةالمناطقتلكلسكانيكنلمالتهديدولكن

...كذلكوجورجياأرمينيالسكانكانوإنما..المتوحشةالقباثلقبلمنالقوقاز

أرمينيةإقليم

وتعرضهمالقدامىسكانه-موارده-أرضه

داريالمضيقمنومأجوجيأجوجلهجمات

كماوايرانتركياحدودعلىالقوقازجبالمنالجنوبيالجزءفيفتقعأرمينيةأما

جمهوريةفتقعالشرقمنأما...جنوبهافيتاهنتشفيانجمهوريةالآنتقع

مياههوأكثر...شكبلاجبليوالاقليم...جورجياالشمالومنأذربيجان

تركياوبينجهةمنبينهاالحدوديشكلالذي)كورش(سائرس!هرنحوتنحدر

عنمة2791ارتفاععلىسيفانبحيرةتقعوسطهاوفي،ثانيةجهةمنوإيران

أمثال3يقاربماأيأ.كألف03حاليأالإقليممساحةوتبلغ...البحرسطح

علىقديماًيدلكانكماإجمالايدلاليومالواسعبمعناهأرمينيةواسم...لبنانمساحة

الجبليةالبلادوهيآسياغربيالوافعةالجبليةالمنطقةمنارتفاعأوأكثرهاالبقاعأوسط

عرضوخطيشرقا49ًْ-كْشرقاًطولخطيبينيقعوالاقليمالأطرافالمترامية
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اء
ظلفيالأياممنيومفيأرمينيةتكنولم...شمالا14ْأشمالاً،!لا2
الملكعهدفي...م.قالأولالقرنفيثم)كورش(عهدفيالاواحدملكحكم

...الأكبر()تكرانوس

الرحلللقبائلالأخرىالمناحيجميعفيمسرحاالقدممنذالاقليمهذاوكان

غيرهاعنتميزهاخاصةطبيعةذاتجغرافيةوحدةيكونوظل...متحضرةالغير

جميعفيتنسابالتيالعظيمةالأنهاربلادوأرمينية...)1(المجاورةالبلادمن

شطفيليشتركاالعراقنحوينحدراناللذانودجلةالفراتوأشهرها،الجهات

بارمينيةمنابعهفيالفراتويتكون-العربيالخليجفيالنهايةفييصبالذيالعرب

الجنوبي(أو)الشرقيومرادصو(ليالشماأو)الغربيصوقره:هماينضهرإتحادمن

دجلةضهرأما...وبايزيدأورضروممنالقريبةالداخليةالهضابمنيبدأوكلاهما

طوروسبجبالالمسماةالأرمينيةالجنوبيةالحدودفيالواقعةالجبالمنفينبع

يرويكذلكالعربخليجحتىالممتدةالبلادوالفراتدجلةيرويوكما،الأرمينية

الخزربحرنحوالبلادالممتدةاطاغيكولبيك"جبالمنينبعالذي()2(الرس)ضهر

...(قزوينبحر)البحرهذامنبالقرب"كل!3033"الكربنهرويتصل

الشماليةارمينيةمياهفيهتتجمعالذيكيروسنهرواديأرمينيةعنالقوقازويفصل

.الأسودالبحرفييصبالذي)ريونة(!هرالشمالنحوبمحاذاتهويسيرالشرقية

جبالسلسلةفيطبيعيةظاهرةالبحيراتتكونأنالمفروضمنوكان

ل،ح"!اء،4:م!!"ولفأ!73يم!3!هء5"،ا3آه34ء*ول3أ،.ما4!وله.1981.:نظرا(1)

13ح!!ء34يمك!أ:ول3*ء!أ!4!4ول3+!ولأ1،34،4حأا47817:لكوكلى

(رمينية)283ص-243ص،1881سنة،6جزء-الحديثةالجنرافيةفي:وكذلك

.(الروسبة

عذبنهرأبضاالرسوضهر"...بقول...692ص-سابقمرجع-حوقلابن...انظر)2(

نهرفيبعضهفيقعيمرثم،ورثانبابإلىينتهيحتىالداخليةارمينيةنواحيمنيخرجطيبخفيف

بقومه،فعلمااللهذكرالذي(الرس)وهو...طبرستانبحيرةفيوبعضه(الكر)"كيروش"

قدمدنآثارعليهرأىونازلاًصاعداًاورثان"مدينةمنجانجيهعلىومرمنهالمتمكنتاملهإذاوهو

وعاداً"لقولهتصديقأومنظرمرأىأقبحفيوهيأسافلهااعاليهاوقلببعضهاوهوروخسفتقلبت

تتبيراً"تَبًرنْاوكلأالأمثاللهضربناوكلاكثيرأذلكبينوقرونااالرس"وأصحابوثموداً

93(.-38الآيةالفرقانسورة)
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العظيمةالأنهارأنذلك...كذلكليسالأمرأنعلى...وأرمينيةطوروس

وأهم...المياهلمجاريسهلةمنافذبذلكفتهيءالمواضعمنكثيرفيالجبالتخترق

أيضاالعربلفومؤويسميها-متراا095-(وان)بحيرةهيالاقليمهذابحيرات

طولهاويكون،المغربالىالمشرقمنآخذةبحيرةجنوبهاوفي(أرجيشأوخلاط)

ويحملفيملح،بالطريخيعرفأشبارصغارسمكمنهايخرجفرسخاعشربضعة

هذهوفيالشاموأصقاعوالعراقالجزيرةونواحيكالموصلالأقطارمنكثيرالى

ويحملالبورقملحالبحيرةهذهأطرافوفي...باختماريعرفحصنالبحيرة

مقالعجنوبهافيجبلفيبلمنهاوبالقرب،للخبازينوغيرهاالعراقالىأيضا

للحامالصاغةبورقالاقليممنويحمل...الأرضسائرالىالمجلوبالزرنيخ

والذهب.الفضة

البحيرةأي(سوان)"سونكة"أوجايكوكبحيرةبالاقليمالمستوفيوذكر

يناقضوهو،سطحهالارتفاعوذلكبالاجمالقازيأرمينيةومناخ...الزرقاء

علىالواقعةللأقاليبمالمعتدلوالمناخالأسفلالفراتضهرلحوضالدافىءالمناختماما

هذهفيكاملةأشهرثمانيةطيلةالشتاءويستمر...الاسودالبحرشواطىء

لاالجفافشديدوهو،شهرينعنيزيدفلاالحارالقصيرالصيفأما،الهضاب

منطقةيجعلالشديدالجفافوهذا.للريبوسائلبالاستعانةالافيهالزرعينبت

-هذهوالحالة-الثلجيتوجفلا(متر0004)ارتفاععلىالشرقيةأرمينيةفيالثلوج

...)1(المرتفعة(أرارات)قممالا

حسبماأو(كيروس)كورشضهريفصلوأرمينيةأذربيجانمنالشمالوإلى

م.ق526سنةلكورشخضعااللذينالاقليمينهذينسكان"كورا9الآنيسمى

سبباًأتبعثم0001بقولهالكريمالقرآنذكرهمالذينالمسالمينالسكانباقيوبين

ياذاقالوا..قولأيفقهونيكادونلاقومأدونهمامنوجدالسدينبينبلغ،حتىإذا

تجعلانعلىخرجألكنجعلفهلالأرضفيمفسدونوماجوجياجوجإنالقرنين

....(49-29الكهفسورة)...سداًوبينهمبيننا

!.ولثا،43:ول34،!،."تاارار41+4يلاثها9،ول*أ4)ء"3".1591(1)
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(أوكورا-سائرس)كورشضهرحول-والانسانالأرض

سكنهاالتيالأرضوباقي(وأرمينيةأذربيجان))السابقينالاقليمينبين

بعضعندهكورشارتاحالذي..كوراأوأوكيروشسائرسضهريقعالمسالمونالقوم

عندجورجياإفليميقعالنهرهذامنالشمالوالىباسمهالنهروسميالوتت

الآنيشغلوالإقليم...(الجنوبيةأقدامهعندأي).00القوقازجبالحضيض

علىيضفيماذلكفيولعلالمذكورةالجبالسفوحوتشمل...2م.كألف07

الشرقيةالشماليةالرياحوصولدونتحولالعاليةفالجبالالمناخفياعتدالاًالإقليم

بالأشجارمكسوةالمناخمعتدلةجبالاًيجعلهاالبحرسطحعنارتفاعهاوأنالباردة

والمناظرالفاتنةالخضرةإلاالمرءيرىلابحيثالأنواعبمختلفالمزروعةيةوالأو

ولاساكنةوالطبيعةهادئةوالمنطقة...الرقراقةوالجداولالصافيةوالسماءالرائعة

...المياهخريرأوالطيورأصواتالاسكونهايبدد

تفليسمدينةتقع(كورا)كورشنهرضفافوعلىالإقليمجنوبوفي

وتفليس"...فيقول...حوقلابنومنهمالاسلامجغرافيوذكرهاوقدالتاريخية

في...(داغستانإقلمفيقزوينبحرعلىدربنديقصد)الإبواببابدونمدينة

كثيرةحصينةخصبةوهيأبوابثلاثةولها،طينمنسورانوعليها،الكبر

الرفهةوالنواحيالراخيةالبلدانسائرعلىهارخاؤيزيدالأسعاررخيصةالخيرات

كحماماتحماماتوبها،جهةكلمنالأعداءكثيرجليلثغروهي...الخصبة

،(كيروشطبعايقصد)الكرخهرعلىوهي..نارغيرمنسخينهاماؤ،طبرية

فيوغيرهماوالرقةالموصلعروبتطحنكماالحنطةفيهايطحنعروبفيهولها

برذمة-منأكبرمدينةبالرانوليس...)9(يقولثم...!والفراتالدجلة

راللايجان،وشروانوالشماخيةوبرديجوورثانالبيلقانفأما،-وتفليسوالباب

لطافومدنصغارممالكفهي...وخفانوشمكوروجنزهوشكىوقبلهومشابران

!...المرافقواسعةخصبة،الكبرفيمتقاربة

باببمدينةكورشمرحيثداغستاناقليمقزوينوبحرجورجياوبين

.392ص،292ص-سابقمرجع-حوقلابن(1)
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والاقليم...(الخزر)قزوينبحرعل...(دربند)الآنتسمىالتيالأبواب

جبالبينوتقعبقليلالأردنمساحةنصفمنأكبراي20م.ك00305يبلغ

...جبليةمنطقة)ذنفهيأراضيهاأرباعثلاثةالجبالوتشملقزوينوبحرالقوقاز

وكلمة...ا)9(الجبل":التركيةفيثعنىوهياداغ"كلمةمنمأخوذةولعلها

ولاقزوينبحرنحوالجبالمنالأنهاروتنحدر...الجبلسكانتعنيداغستان

قزوينبحرنحوتنحدرالجباللأنالبحرفيتصبحتىقصيرةمسافةالأتقطع

)ذاحتى)...الكريمالقرآنقالولذلكمباشرةعليهتطلحتىفجائياًانحدارأ

القوقازمنجزءوهيداغستانجبالمعيلتقيقزوينبحرلأناالسدينبينبلغ

وهوالآخرالسدأما...الشرقيالسدهوهذا...عابرأيأمامالطريقليسد

الصورةوبنفسمباشرةالأسودبالبحرالقوقازجبالالتقاءعندفيوجدالغربيالسد

ذاتالقوقازجبالهيالسدينبينفماذلكوعل...عابرأيأمامالطريقليسد

علىمنهاتغيرومأجوجيأجوجكانتالتيالوحيدة(داريالمضيق)الجبليةالفتحة

...والسدينالقوقازجبالوراءمن

هيالانحدارفجائيةالأنهاريجعلالفجائيالانحداربهذاداغستانفيوالجبال

شماليصبالذيهولاقوشهر،ترك!هرالأنهارهذهوأهمتزوينبحرنحوالأخرى

رائعفعلاًوالاقليم.(دربند)الأبواببابشمالقلعةمجحمدينة

والأودية...هدوءفيوتحتضنهالبحرعلىتشرففالجبال....للناظرين

أصواتأتحدثفيهاالمياهوانحدارانحدارهاشدةبسببالرهبةعلىتدلالتيالسحيقة

بالبحرمياههبعضنقصتأنبعدالمغلققزوينبحرانحسروقد...وضوضاء

منسداً()2(شروانأنو)بنىولذلك...الآنعبورهيمكنضيقساحلعن

وصارعنهقزوينبحرمياهبانحسارظهرالذيالضيقالساحليالسهليسدالحجارة

كورشبتشييدآسياغرببلدانجميععنزالقدالخطركانأنبعدجديداًخطرأ

اداريال)مضيقوهيالقوقازجبالفيالموجودةالوحيدةالثغرةفيالحديديللسد

الساحليةداغستانسهولعلىدربندعندالحجريللسدشروانأنوبناءقبلوذلك

...عامبألفالضيقة

.57ص-تفقاسيا-سابقمرجعضاكر-عمود(1)

.241ص:221ص-سابقمرجع-خرداذبةابن(2)
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الأبواببابمدينةعندالحجريشروانأنوسدحوقلابنذكروقد

(الأبواببابإلىيقصد)إليهاالخارجالمرلىهذاومن!...)1(بقوله(دربند)

ماؤهالخارجالمرمىهذا،اماءعلىمطلينجبلينبينكالسدبنيقدبناء،البحرمن

وصيدهمناستحكمتدالماءعلىمغلقبابالسدهذاوفي(قزوين)الخزربحرمن

منمقلوبمدخلوللسفن...تحتهمنوالماء...الماءنفسعلىعقدقدبقصر

بصوركالتيممدودةسلسلةالسفنفيهتدخلالذيالمدخلفموعلىبابهناحية

فلاالبحرأمرفيينظرلمنقفلوعليها...القسطنطينيةخليجوعلىبالشاموبيروت

..."القفلصاحببأمرإلاّيدخلولاالمركبيخرج

ومدينة...طبرستانبحرالخزروبحر0.01ورصاصصخرمنوالسد

منإليهميحملماالأقليلةوثمارهازروعاًأردبيلمناكثر...الباب

فرضةوهي،وطينوآجُرحجارةمنمنيعسورعليهامدينةوهذه...النواحي

الكفروبلدانوجرجانطبرستانبلدانوسائرواللانوالسريرالخزربحر

وأرمينيةبالرانوليسالأبدانعروضفيكتانثيابمنهاويرتفع،والديلم

سائرمنكثيررقيقإليهاويقعكثيرزعفرانوبها،هناكالآكتانثيابوأذربيجان

.!..لهاالمصاقبةالكفردور

عندمدينةالأبوابباب":المشتركفيقيلأنه000الفداء)2(أبووذكر

الشماليينالتتربينكالحدوهيالخزربحرعلىأشبهبالقرىهيشروان"دربند)

الحديدوباب...هحوببيتالمعروفينالجنوبيينالتتروبينبركةببيتالمعروفين

فيوالدربندالمسافرينبعضوقال،الخزربحرعلىوهيصغيرةالعمارةقليلةبليدة

الحديدبابشماليوهيوالجبلالبحربينالخزربحرساحلعلىلبليدةإسمزماننا

علىخزرانبدربندويعرف،الأبواببابالقانونفيقال...المذكور

...أبحرهم

السدكورشفيهاشيدالتيالقوقازجبالجنوبتقعالتيالأقاليمهيهذه

علىمنهاتغيرومأجوجياجوجكانتالتيالثغرةفيبالنحاسالمخلوطالحديدي

.292ص:092ص-سابقمرجع-حوقلابن(1)

.404ص:093ص-سابقمرجع-الفداءأبو(2)
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...غستاناود-وجورجيا-وارمينية-نبيجافرا...نسكا

...تعالىتال

يكادونلاتوماًدوخهامنوجدالسدينبينبلغاذاسبباَ،احتىأ!لبعثمأ

نجعلفهلالأرضفيمفسدونومأجوجيأجوحانالقرنينياذاتالوا،قولأيفقهون

...(سداوبينهمبينناتجعلانعلخرجألك

(49-29الكهفسورة)
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ل!ادك!االفصَخل

القرنينذيعصرفيالهمجيةالبشريةالسلالات

يأجوججماعات:المتوحشةالسلالاتهذهعلالكريمالقرآنأطلق

فيمفسدونومأجوجيأجوجإنالقرننياذاقالوا)...تعالىفقال...ومأجوج

والجغرافية...أسدأوبينهمبينناتجعلأنعلىخرجألكنجعلفهلالأرض

الجماعاتلتلكالبشريالاستيطانلأنماطمحددتصوروضعستحاولالب!ثرية

عمرمن-الحضاريةالحقبةوتحدد،البشريةالأجناسقائمةفيتسلسلهموتدرس

...أثناءهايعيشونكانواالتي-البشرية

وأننوحبنيافثأولادمنومأجوجيأجوجأصلأنالدراساتبعضتذكر

كثرتهمإلىتشيروهيوشررهاضوؤهاوهوالنارأجيجمنمأخوذةالتسمية

والتترالمغولأصلأنتأصيلهمعنالبحثفيالمدققينبعضوذكر...وشدتهم

امأجوج)باسمالفداءأبوسماهالذينفسوهو(ترك)لهيقالواحدرجلمن

كانواوهمومأجوجبياجوجالمقصودونهموالتترالمغولأنالقولهذامنفيظهر

الى(والصينالتبت)منبلادهموتمتد...آسيا)!(منالشماليالجزءيشغلون

فاكهة):فيكما(التركستان)بلاديليبماغربأوتنتهي...ليالشماالمتجمدالمحيط

...(الصفا)خوانرسائل)وفي(الأخلاقتهذيب)فيمسكويهوابن(الخلفاء

...وماجوجيأجو!همهؤلاءانذكروافقد

يختلفلشعباسموهي...تتاروتكتب،تاتارتكتب(تتر"وكلمة

.402ص،302ص-9جزء-سابقمرجع-جوهريطنطاويالثيئانظر(1)
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يرجعالتيالتركيةالأورخونيةالكتاباتفيوردوقد...العصورباختلافمدلوله

التتر)وهما...التتريةالقبائلمنطائفتينذكرالثامنالقرنإلىتاريخها

أنيرى6أ+كه3+ه!!هطومسونولكن..."التسعةالتترو"..."الثلاثون

علىوليس...منهمفريقأوالمغولعلىالعصرذلكفيحتىيطلقاسمالتتار

فيالتقريبوجهعلىيعيشونكانواالتتارهؤلاءإنويقول...التركيالشعب

التركانويقول..."+حالا؟ءكل!بمهكرولينحتىبيكالبحيرةمنالغربيالجنوب

وقدخطايالقرةإمبراطوريةقامتحيماالمغولعلهمليحلمنغوليامنأخرجوا

معهاوسارتمنغوليامنخرجتحينالتركقبائلالتتريةالعشائربعضصحبت

...الغربصوبآسياأواسطمنمتجهة

الثالث)الهجريالسابمالقرنفيتمتالتيالمغوليةالغزواتأخبارفيوجاء

والعالم-الصينفي)-جهةكلفييعرفونكانواالغزاةأن(الميلاديعشر

...تاتابالصينيةوهي...التترباسم-(أوروباوغرب-والروسيا-الاسلامي

وهمجنكيزخانأسلافعلىالاسمهذا\(الأثيرابنأطلقوقد

يكنلمأنهيظهرالذيالدينرشيدأما...التترأجدادوأنهم...(التيمان"

عنيتحدثفهوالمغوليالعهدقبلأتتر"كلمةومدلولاستعمالعنشيئاًيعرف

علىالتيالبلادالأصليموطنهوأنالمغولعنمتميزاًمنفصلاًشعباًكانوالوكماالتتر

كثيراًأنالىالدينرشيدويذهبأكرولن)منالشرقيالجنوبالىأبويرتور)نهر

سبقفيماالتتروكانالمغولباسمسميتقدلجنكيزخانخضعتالتيالشعوبمن

...كالمغولاقوياء

ذإ...العشرينالقرنمعارفداثرةفيوردماالعجيبةالرواياتومن

منومنهم...الشبرعنالطولفيمنهمالواحديزيدلاالجثةصغاربأنهموصفوا

وليسالسباعكأضراسوأضراساًمخالبلهموأثبتالجثةوكبرالقامةبطولوصفهم

الأقواممنأنهمعلىاقتصرفقد...ذلكمنشىءعلىيدلماالكريمالكتابفي

لنبهللعادةخارقأواكالوفعنخارجشىءفيهمكانولوالأرضفيالمفسدين

وما236ص،بعدهاوما12178،صجزء-نورنبرجطبعة-سابقمرجعالأثير-ابنانظر000(1)

...بعدها
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وماجينوجينوالهندوستانخطايفيالتترباسمشعوبعدةقسمتوقد

دشت()سهوبوفي(المجر)وباشقرد(بولندا)كلاراوفيالقرغيزوبين

التركيةالشعوبجميععلىيطلقيزالولاالبدوبيئالشماليةالبلادوفي،القفجاق)!(

مغوليأصلمنانحدرتالتيالشعوبأنويظهر...التتاراسماليومحتى

الاسمهذاعلحلولكن...التترباسمنفسهاتسميكانتبالمغوليةوتتحدث

الذيالإسموهوأمغول"الإسمالوسطىوآسيامنغوليافيجنكيزخانعهدبعد

...جنكيزخانرسميأاستعمله

ومأجوجيأجوجلقومالتاريخيةالجذور

وكذلك...امغول)وأمغل"الإسلاميةالمصادرفيالاسمهذاوردوقد

الاسمبهذااليومحتىبلغتهماحتفظواالذينأفغانستانفيالمغولسلالةينطق

امبراطوريةمنالغربيةالأطراففيمغولاسماستعماليشعولم...!مغل)

ذكرهمماذلكعلىنستدلكمارسميأأيضأهناكأدخلقدالاسمهذاولوأن،المغول

ول؟هل،ءول،أ"،5ء4الربركيووليمالكاربينيبيانالأوروبيانيوحنااالرحالان

33*س!أاول!ول4إةك!،أ))ولمه"3"ولولكاح"

الشعوبأنليننغرافىفيالعامةالمكتبةفيالمحفوظةالكثيرةالوثائقمنويستدل

تتراسموالروسالعثمانيونعليهايطلقيكنلم(القرم"فيبالتركيةتتحدثالتي

الجندبعضوأرسل...تتراسمأنفسهمعلىيطلقونأيضأهمكانوابلفحسب

الذينالمغوللاءهؤسلالةعلىيطلقوكانالمغوليالفتحزمنفيالصغرىآسياالى

تيمورغزوةأثناءالتترلاءهؤوكان...(تترقرة)السودالتتراسمبالتركامتزجوا

كذلك:وانظر.:64ص7جزء3+رر.4،0.540447."مما،ولحه"كه"هفي،.النصانظر...(1)

بعدها.وما168هـص9912سنة،بولاقطبعة:خلكانابن

.(دثق)الفهرس-2043ء+اولوزأمدر-القلانىابنوكذلك

إلىوضمتمنهاأخذتالتيالفقرات-الطلبربدة:الدينكمالوكذلك

أوله،33!ءأ5خاهـ،3ء4ح3أهس!384
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ألفاًثلاثينبينعد!همويتراوحيةوقيساراماسيةبينفيماالرحلالبدوعيشةيعيشون

الىالنزوجعلىالتترلاءهؤأجبرتيمورأنعربشاهويروي\(ةأسرةالفواربعين

فيكاشفرفيالمساكنبعضمنحواوأنهم،بايزيدالسلطانبمشورةآسيةأواسط

منفريقوافلح...خوارزموفيأكوللسميك"بحيرةفيالآنلهااثرلاجزيرة

الىتيموروفاةبعدالسودالتتروعاد،الذهبيةالقبيلةبلادإلىالهروبفيالتترلاءهؤ

البلقانإلىمنهمفريقأوالتترهؤلاءنقل9141عاموفي...الصغرىآسيا

بازارجقتترمدينةواشتقتأ"!كهااهءه"أأ*3فيليبمدينةمنالغربإلىواستقروا

...التترهؤلاءمناسمها

اوروباوفيالروسيافييطلقكانماكثيراًتترالاسمأنذلكبعدرنجد

ول"84*؟اهرادلفيزالولا(العثمانيينعداما)التركيةالشعوبجميععلىالغربية

تتركلمةمدلولاتعوقدلهاول(33أ؟أ)ولء38كتابهفيالمعنىبهذاالاسمهذايذكر

حتىقازانمن(فلجا)اتيلنهرحوضفيالتركيةيتكلمشعباسمباعتباره

لخفالقرآنحددهالذيالمكانفيأيسيبيريمامنوجزءالقرمجزيرةوشبهاستراخان

الذينوهم...الأسودوالبحرقزوينوبحرالقوقازجبالحاجزوراءايالسدين

ويدعم...المسالمينعلوالإغارةبالوحشيةوعرفواالميلادقبلالمناطقهذهسكنوا

السوفييتيالاتحادشعوبعنا279سنة"!أهدأ"3،المطبوعالبيانفيجاءماذلك

جزيرةشبهتتر)بهمويقصدونروسيافي(الفلجا)ايتلنهرحوضفييقيمونأنهم

جماعاتايضاًالسوفييتيالاتحادشعوبعنالمطبوعالبيانفيوذكر...(القرم

عنمنفصلةشعوبأنهمعلى130؟ه+،!كاوتترتوبولسكمم!،43أول"57تتركاسيموت

علالقرمجزيرةشبهمنأسرىالقدامىأجدادهمارسلالذينالبيضاءروسياتتر

...بولندةإلىالأسوالبحر

فيبالتركيةيتحدثالذيالشعبأنعلىكدتؤالحديثةالعلميةالأبحاثوكل

كانواالذينالقدامىالتترسلالاتمنالقوقازجباللشماقزوينبحرعلاستراخان

بعدها.وما205مى-2جزء،1888سنة--كلكتاالهنديةالطبعة-نامةظفرانظر)1(

بعدها.وما338ص(2)جزء3ء!+*ا"مانجرطبعة-بثاةعرابنوكذلك

ل.75ول.ول،*3ء+ا:ق.ق.".4981-0107ء.292.:لكوكذ
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وأرمينيةجورجياث!عوبعلالقوقازجبالفيالجبل!داريالمضيقعبريغيرون

عليهمويطلقالقوقازلجبالالشماليةالسفوحفيالآنيقيمونوهم...وافربيجان

000.003عددهميبلغالروسيةالإحصاءاتوحسب...أنفوشياششن

...حالياً

يطلقونكريشن:باسموالمعروفينمنهمالمسيحمونانعلالعرفجرىوقد

والأوسطالأدنىالمجرىفييقطنونالذينالتترمقجيرانهمعلى(النوكاي))سم

لأنوتتر"كريشن)عليهميطلقانمنبالمسلمينيعرفواأنيفضلونوهماتيللنهر

فيثاثعأتتراسماليوماصبحوقدالوثنيينبأسلافهمأليق-رايهمفي-كانذلك

هيذاتيأاسعتلالاًمستقلةلاجمهوريةا029سنةمنذوتوجد...السوفييتيالاتحاد

هنهسكانويب!لغ..."قازان"وعاصمتهاالتتريالسوفييتيالاتحادجمهورية

...)1(نسمةا6.3،.292منهمالسَريشكلنسمة.78.2،...الجمهورية

"كراتثايمقاطعة"فيالقوقازجبالشمالالتترمنعظيمقسميتركزكا

اقليماتشملمقاطعةوهيالسوفييتيللاتحادحالياًتخضعوالتيالذاقىالحكمذات

نأ)لاْثركسيأاسماتحملانهاورغم(ستافروبول"مركزهاباسميعرفواسعاً

ذلكعلوتدل(التتر)المغولمنهمو)نماالشركسيةالعناصرمنليسواسكانها

ايضاًاصلهمكديوّالتركيةاللنةالىأقرببهمخاصةلغةيتكلمونانهمكماصفاتهم

الميا.تقسيمخطوكذلكالجنوبفيالقفقاسجبالسلاصلوتفصلهم...المغولي

نهرنحوالشمالفيوتنحدرانجازيانحوالجنوبفياالياهتنحدرحيثانجازياعن

انثارخطعاذاةمعتسيرفهيوالقبرطايالأدينةمعحدودهااما...كوبان

...البشريةالمجموعات

مبالنونوهمالتتريالجنسالىأيضأقبرطاياو...كبردياسكانوينتمي

لهمالمجاورةالعناصرجميعالىوينظرونالمفاخرةاشدبهاويتفاخرونعصبيتهمفي

الروافدتنبعكباردياجمهوريةومن،الاحتقارمنثيءفيهانظرةوكيرهاثركسيةمن

تترتسمىالقباثلهذهوجميع...القوقازجبالكشماتقعالبلادلأنتركلنهرالكثيرة

كتابفيحاهاص!3ح7زلوتارف:عننقلأ-221ص-سابقمرجع-الإصلاميةالمعارتدائرة(1)

...بعدهاوما99ص-2691سنة5751،لم:المسسالرحلات
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الشماليةالسهولتقطنوكانتأميغر"باسمأحياناًالأوربيينوعند...آسيافي

القرنوحتىالميلادقبلدفعاتعلىالتاريخعبرسيولهاوتدفقتآسيامنالشرقية

القديمالعالمحضاراتعلىمغيرةالجنوبنحووكذلكغرباًالميلادبعدالتاسع

كلمتيأنأزادالكلامأبوالإسلاممفكرويرى...واليابسالأخفرومكتسحة

اتخذتاأجنبيتانوالواقعالأصلفيولكنهماعبريتانكأنهماتبدَوانوماجوجيأجوج

...)1("!ه"!7"وماغاغ!!هقكهغاغباليونانيةتنطقانفهماالعبريةالصورة

وعاصر...الميلادقبلالسابمالقرنفيالقوقازوراءماسكنمنهمفرعأويبدوان

وجورجياأذربيجانفيآسياغربعلىداريالمضيقعبرغاراتهممنغارةقورش

ياجوجلخروجالسبعةالأدوارأزادالكلامأبومولاناحددوقد...وأرمينية

كالآتي

الأرضفيالمغوليةالقبائلانتشار

نحوالقبائلهذهاندفعتوقدسنة0005قبلكانمنهاالأولالدور-

كانواولعلهم...(منغوليا)آسياوسطهضابإلىسيبريامنالغربيالجنوب

صحراءعبرلآخروقتمنالقديمةوحضارتهاالصينسهولعلىيغيرون

...جوبي

كانتوفيه....مق0001-م.ق0015بينماويبدأالئانيالدور-

وسطوهضابالصينسهولنحوالشرقيالشمالأقصىمنالمغوليةالموجاتتتابم

الاستقرارعرففوجاستقركلماوكانوزونغارياالغربيةوالتركستانومنغولياآسيا

...الجددالرعاةمنفوجإليهيفدماوسرعانوترحالبداوةبعد

منطقةإلىم.ق0001حواليالمغولجحافلوصلت...الثالثالدور-

...والفلجاالدانوبنهروحوضالقوقازوشمالالأسودوالبحرقزوينبحر

مناطقوهاجمتم.ق007سنةالتاريخمسرحعلى!تهينسى"قبائلوظهرت

الازدهاردرجةوصلتقدالأشوريةالحضارةكانتوآنذاك...الغربيةآسيا

.916ص:416ص،63!ص-سابقمرجع-أزادالكلامابو(1)
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ا!!صغ!ب!--------آا-!73ءٌٌضمْولمحاصزهـ
لِيزيصييا--*---3--يَ--َ----

زألأ----/َبخمهـ--.--،اَ---3-َ.ي!

-!1،لم

!---3*3**---*.هـيخعاةهرصزلغ"،هـ
-----**-َا،ا!*"اَ

ل!ثت.أ!لملانغ-ءفنغمياُ،نراٌِ
ساصبماور**تر،!**-ًَ

لتلتايهر-دم!شمرانز1!رفي--8"
-*----*"....

."!ب!يع.1!"ا-8
،*

-ا.-*-ا

المَء-9"*لم/*33لخ!نرِ

\عصَ !مو!ماا

ا!داحه!له
ا""...-َ--،ي-نخ!--*1!*3-

القبائلكانتحيثالصينمعجوبيوصحراءمننولياوحدودالتبتهضبةمنقطاعاتوضحيطةخر

القديمةالصينعلىالشمالمنالإغارةدائمةالمننولية
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حدودتاثرتفقدثمومن...آسياعلىنفوذهماونينوىبابلوفرضتوالنضج

.ق062سنةغارةومنها...هيرودوتذكركماالقبائلهذهبهجماتآشورممالك

إلىوصلتالهمجيةالجحافلمقدمةأنلدرجةالقوقازجبالفيداريالمضيقعبرم

...وكردستانوجيلانومازندرانأذربيجانكلبالطبعواكتسحت"نينوى"

برزحيثم.ق005سنةأزادالكلامأبومولاناجعله...الرابعالدور-

وجميعوالشاموبابلوليدياميدياأخضعفقدقاطبةالدنياملوككأعظمكورش

يى)قبائلسيلتوقفوبذلك...وسيحونالسندضهرحتىالشرقيةالممالك

.القوقازجبالفيالحديديداريالسدكورشأقامأنبعدوخصوصأ(تهين

المغولقبائلمنجديدةبجحافلالصينأمنتزعزع...الخامسالدور-

بعدفيماتحوروقد"نوهيونغ"اسمالمتوحشينلاءهؤعلىالصينيونويطلقالهمجية

سور9تشييدمنبداً-سابقاًذكرناكما-الصينإمبراطوريجدولمأهن"وصار

عبرالإقليمإلىتفدكانتالتيالقبائلهذههجماتلصد"العظيمالحجريالصين

السوربناءبعدالصينلسهول!هن"قبائلغزوتوقفوبذلك...جوبيصحراء

جديد.منآسيانحوأواسطيتوجهونجعلهمذلكولكن

قيادةتحتأوروبافيالقبائلهذهشملتجمع...السادسالدوروفي-

...الميلاديالرابعالقرنفيالرومانيةالامبراطوريةعلىبذلكوقضوا!أتيلا"

منالاسلاميةالحضارةعلىجنكيزخانهجومهو...الأخيرالدوروكان-

...الميلاديعشرالثانيالقرنفيبغدادوخربَتْمنغوليا

وبطشتالأرضفيأفسدتماكئيراالقبائلهذهأنرخونالمؤويذكر

إذنفهم...ومدناً)زروعاًوحرقتدماءوأراقتحضاراتوهدمتبالآمنين

...التاريخوشهادة-الحديثأصدق-القرآنبنصالأرضفيمفسدون

فيأوروباعلىالوسطىآسياهضابمنالنبوةقبلالمتوحشةالأممهذهأغارتفقد

كورشحاربهمالذينوالمساجيتوالسمرياق-السيتقبائلفمنهمالعهدقديم

داريالسدلبناءالقطرعينعليهويصبالحديديصهروهولهعرقلتهمأثناء

وعلىمراتعدةالصينبلادعلىأغارواالذينالهونومنهم...وجههمفيالتاريخي
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...الأنبياءمقركانتالتيالغربيةآسياأمم

القرآننزولقبلقديماًالمغيرةالمغولأسرابمنأقوامهمالأنبياءحذروكم

بعضوفي،الكريمالقرآنالسماويةالكتبخاتمفيذكرهموردثم...الكريم

أي-جنكيزخاننفسهولقب""تموجينالمغوليظهروحين...أيضأالأحاديث

ضهرمياهفيالعربحضارةوأغرقالاسلامممالكاكتسح-المغولبلغةالعالمملك

الهبوطبدأحينالعالملكلفاتحاًنفسهأعداذ...الدمبلونصارتحتىدجلة

...الهجرةمنالسايعالقرنأوائلفيالوسطىآسيامرتفعاتمنبجحافله

...وقومههوكالجرادالإسلامممالكفيانتشرثمأولاًالشماليةالصينفاكتسح

أرسلانبنالدينعلاءتكشبنمحمدالدينقطبالسلطانحكممقرإلىووصل

....السلاجقةالملوكمنابنمحمد

مسرعينالمشرقفيالاسلاميةالممالكنحوالتبتمرتفعاتمنهبطوالقد

يحرقونوكانوا،الدماءلسفكوالتعطث!الهمجيةمنهائلةدرجةعلىوكانوا

الجنسأنعلىالمحققينأكثر،ويتفقفيطريقهميجدونهمنويذبحون،البساتين

آسياإلىبعضهموزحفالوسطىوآسياوسيبيرياالشرقيةآسيايسكنالمغوليالأصفر

...خصوصاًالقوقازيونأوروباإلىثمالتاريخعبرهمجيةموجاتفيالغربية

فبعد...الفنلنديينوالمجريينوالأتراكالأسودالبحرحولالقرمجزيرةشبهوتتار

بينهماقتسمواالشرقيةوأوروباكلهاآسياعل)جنكيزخان(ذريةاستولتأن

بالصين"كيلاي(أسةفاختصت،منفصلةممالكأربعمنهاوانشأواالفتوحات

علىالتيالبلادباطرخانيةذروملكتتركستانأقطايأخوجافاتايوملك،والمغول

اليهازمناًالجزيةْتدفعروسياوصارت...روسيا()في"الفلجا"ضهرشواطىء

....بغداددمرالذيأهولاكو"إلىالفرسبلادوانضمت،طويلاً

لجماعاتمستقراًكانتالقوقازوجبالالأسودوالبحرقزوينبحرمنطقةإن

بالموارديقنعونهؤلاءيكنولم...رأيناكماالتاريخفجرمنوالتركالمغولمن

لهممعبراًداريالمضيقكانوانما...احتلوهاالتيالأرضفيلهمالمتاحةالطبيعية

تقيماليومحتىسلالاتهمزالتوما...آسياغربفيالقديمالعالمحضاراتإلى

علىيطلقعامإسممثلاًفالجركس...جديدةأسماءاتخذوأوإن...المنطقةفي
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القوقازجبالمنالغربيالشماليالقسممضىفيمايسكنونكانواالذينالأقواملاءهؤ

التهديدمنهاجاءالتيالمنطقة-)نفسالأسودللبحرالشرقيةالشماليةمنوقسماً

سدوهو...هناكوجههمفيالسدوبنىتماماًالقرآنذكركماقورشزمنوالمتاعب

منهمجموعهاجرتأنبعدبهبأسلاعددسلالاتهممنوبقي-(الحديديداريال

وأطلقوامنهمأيضأرعبفيالأوروبيونوكان...الصغرىآسياإلىالتاريخعبر

انفسهميسمواأنلهمفيحلوا...همأما...و)زككوي()كركيتاي(عليهم

وشابسغ،،4!"ول"!ث!مماءفىابزاخ:أيضأعليهميطلقكما)أدزيغة(أو)أدغة(

وموخوش،"أء!ء)3ء!كهوبسلنيااكه3ء؟!كل!!أ!أوكابرتايكهز4!ولمما،!*"وناتخواخ

وبزه...44"كل!كه"أ!كاولوخاتوكاي8+ءكل!كه!ول!اولوكمكوي،،"؟30"مماهول

قبائلمنهمأنأيضاالأقدمونالأوروبيونويرى...كه"،)!"7زانو...دوغ

الحقيقةفيولكنهم..."طدا،ء،أك!"وختوق..."ك!أء!ء،أكل!"وخجيكجوبين

...والأوبئةالحروببفعلانقرضواأوالقبائلمنغيرهمفيبعيدعهدمنذاندمجوا

كورشزمنالقوقازجبالوراءالمفوليةالأجناسمستقر

قبلالسادسالقرن)فيكورشزمنالمتوحشةالقبائلهذهوكانت...

فيولكنالقوقازيةالجباللسلاسلوالجنوبيةالشماليةالمنحدراتتسكنالميلاد(

الأسودالبحروشاطىء،وروافدهقوبانلنهراليسرىالضفةأي...الغربأقصى

قبائلمنبالقربتسكنالقوقازفيمنهمالباقيةالبقيةتزالوما...شخةنهرحتى

لنهرا!برالرافدعندالقوزاقسيما(ولاوالردسوالججنك!330!ثأحتينوالأوسةالتتر

الأعلىوالمجرىوجركوبكسنملكةوواديوالصغرىالكبرى"قبارداى!فيقباردة

)ترك!لنهراليمنىالضفةيسكنونكما،وزليخك،طول"!،ول!3وأكسوتقوبانلنهر

وتعيش(قزوين)بحرنحوالشرقالىالغربيالشمالمناتجاههالنهريغيرحيث

البحرقربالقوقازجبالمنحدراتشمالأيقوبانبلادجنوبفيالتاليةالقبائل

أخرىقبَائلوتعيش...ونتخل،أشابسغبسلنى،دوغبزه،أبزاخ...الأسود

منيخرجونأجدادهمكان)حيثالأسودالبحرشاطىءعلى"الأديغة!منمتفرعة

فيداريالثغرةعبرتزوينبحرعلىالشماليةفارسلحدودمهاجمينهناكأوكارهم

فيهناكالآنمنهميعيشمنويبلغ...توابسةمنبالقربوذلك-القوقاز(جبال
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للأجناسالجغرافيةالثحقيقاتومن...نسمة.2.،...حواليالإقليمهذا

لجنستنتميهناكمنهمفروعوجودثبتالأسودوالبحرقزوينبحرحولالمغولية

منخيرأنولق!!عكههـييه"حويرىأسمرهاجنوبيوجنسالشمالفيالبشرةأصفر

منومنهم...(سم97-)78الإستطالةإلىأميلرأسهكانمنالقبائلهذهيمثل

فقدحالكلوعلى...بصلةالجمالالىيمتلامنومنهم...الطلعةبهيكان

بأنفسهملاحتفاظهممدعاةالعاليةالشمالقوقازجبالبذرىاعتصامهمكان

...العصور)1(هذهطوالوبسلالاتهم

...214ص:802ص-سابقمرجع-جركساسمتحتالإسلاميةالمعارفدائرةانظر(1)

الجنرالوضع)0491سنةممر--الحلبيالبابيعيمىمطبعةطغ"القوقاصتاريخ":وكذلك

وحديثقديميختاروهو(ممرجراكسةمنكالببكالحميدوعبد-باشاعزتيوسفالجركى

...الفوقازشعوبعنعظيمةمعلوماتوبه

دا".33ول!أالروسيةالإثنوجرافيامجلةنشرتهاالقيمةالابحاثمنسلسلة:انظروكذلك

"لأ"3!ه،أ"،س!

الامبراطوريةالروسيةالجغرافيةالجمعيةمنالقوقازيبالقسمعفوظةمطبوعاتعدةصدرتكما

...(بجورجيا)بنفليس

كلسلامةأدعيلاأننيكما-غيركافيةالآنإلىأالقوقاز"أجناسعنلفةالمؤالكتبأنشك"ولا

هذالنفسالأسودوالبحرقزوينبحربينوفيماالقوفازجبالحولالبشريةالأجناسعنالمعلومات

احوالجليةعلىالاطلاعفيشافيةولاغيركافية-الآنإلى-الموضوعهذاعنفالمراجع...السبب

بالفظاظةيتسمونالبقاعهذهتسكنالتيالمغوليةالأجناسأنكما...الغالبفيوأهليهاالبلادتلك

باسمخلالهايتوغلواأنولا،وديارهمأرضهميطواأنللأجانبالآنحتىيسمحونولاوالخشونة

فيحملقدالأمركانو)ن...هناكالسلالاتوأصلالبشريةالأجناسعنعلميةأبحاثإجراء

فيوعرةجبليةأرضفيالمثاقتجشمعلىيحملهمقويحافزلديهميكنلمانفسهمالباحثينانثناياه

منكلامنجدولذلك...والانقراضالفناءحافةقاربتباسلةأمةبثأنحقائقاجتلاءسبيل

...النادرفيالاوالتخمينالحدصحديعدولاالقبائلهذهعنالأجانبمنيتحدث

فيعنهملفةالمؤالكتبعلىالاطلاعإلىالباحثينأدعو-العلميالحيادوبمنتهي-انحيازوبدون"

الجركسيةالدولةعهدزمن)مباشرةالقوقازأبناءمنمستمدةعظيمةمعلوماتبطونهاففيممر

قزوينوبحرالقوقازجبالعنلفاتمؤبعضالجهاتتلكأبناءمنالباحثينلبعضإنثم.(بممر

...القباثلهذهتوسماأصلعنالحقيقةمنأضواءتسلطأنهاشكولا...التاريخعبروقبائلهما

بلاالقباثلهذهوأنباء...كتبمفيالأنباءمنحصوهماكللنقلهناالمقاميتعلاالحالوبطبيعة

مافمنها...خاصةبعنايةمنهادوركلدراسةتجبأدوارفلها...أيضاالمسلميننحنتهمناشك

فيالإسلاميالفتحإلىالميلاديالتاريخأولمنثم،الميلادقبلهوماومنها...التاريخقبلكان

ئم...والعباسىالأمويالعهدينفيالإسلاميةالقرونثم...عنهاللهرضىالفارووْعمرعهد

ثم...الأيوبيةبالدولةصلتهمثم...روسيافيوراءهاوماالقوقازجبالعلىالمغولاستيلاء

محر...الوسطىالعصورفيالعالمأنحاءمعظمفيممالكتأمبيسهم
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القبائلهذهيحاربوهوقورشوفاةعن)هيرودوت(ذكرهباانالمؤكدومن

الماساجيتقباثلمنهوجمبالفعللأنه..تاريخياً.سليمالقوقازجبالفي

اللمساتيضعكانحينوذلكالهمجيةالسكاقبائلمنفرعوهم"3ء،ء!!33!ولكه

قزوينبحربينفيمامنتشرةالقبائلهذهكانتفقدالتاريخيداريالسدعلىالأخيرة

مطاردتهأثناءجرحقدكانأنبعدتوفيأنهإكتزياساويذكر...آرالوبحر

يدورو...لايرانالشرقيالشمالنحوجرجاننواحيمنتسللتالتي"للسكا"

...(الحاليةمرغاب)مشهدبارسكادفيبعدهادفنكورشانويقولذلك)برس(

التاريخيالقرنينذيسد

القرنفي-سبيلمنيكنلمأنهوجدنا،المفسرةالقرآنيةالمفاهيممن

جبالجنوبالضعيفةالبداثيةالمسالمةللشعوبالأمانإلى-الميلادقبلالسادس

بتشييدإلا(قزوينبحرجنوبوسواحلوأرمينيةوجورجياأذربيجان)فيالقوقاز

القبائلعبوردونويحولالقوقاز،جبالشطريبينالثغرةاغلاقيحكممنيعسد

المصادرنهملان-والقوقازالحقيقيالمغولبتاريخنلمأنأردناإذا-إطلاقألنايصحلا،كا

بحرشرقحتىزحفهمامتدفقد..."الهون"و"اللان"عنالصينرخومؤكتبهوما،الصينية

فيخصوصاأبحاثناتفيدالتيالمعلوماتاختيارفيحريصيننكونأنعلى...(قزوينبحر)الخزر

والمبالغة.الأساطيرمنسيلبهااختلطالصينيينكتاباتبعضلأنالنقطةهذه

أخبارعلىكتبهمتشملحيثبيزنطةرخيمؤلفاتمؤفىنبحث-أنهذهوالحالة-علينايجب"كما

القوقازجبالشماليطريقعناوروباوصلواحتىغرباًانتثرواالذينالقديمةالاَسيويةالأقوام

الكاملالحرصيجبوكذلك...الزمنسجلفيمحفورةأحداثاهناكوأحدثواوالفلجاوالدانوب

بالأخطاءمثوبةأيضاًكتاباتهمأنذلك،السليمالمنهجيالبحثتناسبالتيالمعلرماتاختيارعند

هؤلاء...(الآواراواللاناوالهون)اسمتحتأوروبانحوالزاحفينهؤلاءناحيةمنالتاريخية

خطو!أنالمؤرخينبعضويرى...الآسيويالشمالاوالرقأقصىمن-رأينا-كاجاءواالذين

منقادمينجميعهميكنلمانهيرونكما...واحداًعنصراًتضمتكنلمغرباًالمغوليالزحف

والقوقازقزوينحولمنهمتقيمكأنتالتيالعناصرإنبل...الثمالجهةمنأوالأقصىالشرق

يجبولذلك...القوقازنقطةمنابتداءخصوصأالخطوطهذهمسارتوجيهفيماتاثيرذات

منبينةعلىالباحثليكونعنهمكتبماواجتلاءمتناهيةبدقةالزاحفينهؤلاءانباءاستعراض

بينهم.العنصريةوالفوارقالبثريةالعناصرهذهأحوال

وهوهـ.855سنةالمتوفي--للعيني!الزمانتاريخفيالجمانعقد"كتابعلىالاطلاعيمكن!ه

آحيوقبائل...داريال=اللانبابعنعظيمةمعلوماتوفيها...مجلدأوعشرينأربعةفي

التاريخ.عبرالقبائلهذهوحركات(القوقازأي)القوقاسبجبالالتسميةوعلاقة(اللان)
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.الأسودوالبحروينقزبحربين-م.ك0012عر-القوقازجبالامتدادمدىنوضحيطةخر

وفيه...منهكوشياقبائلتهاجمالمنوليةالقبائلكانتالذيالجبلِى"يال"دارمضيقيطةالخرفِىويبدو

السد.أقيم
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الشعوبتلكمنحوالوحيدالجغرافيللمسلك(المتوحشةالقديمة)المغولية

عرضياًممتداًامتدادأكانالقرآنفيالمذكووالجبليالحائطأنويبدو...المستضعفة

والبحر-الشرقفيقزوين)بحرعبورهمايمكنلابحرينإلىجانبيهمنيفضي2كبيراً

القوقازجبالجنوبالضعفاءالبدائيونالقومعرضلذلك...(الغربفيالأسود

..تماماً.المتوحشينزحفيوقفسدبناءالقرنينذيعلى

التيوقناعته،أخلاقهنبلمنأخرىمرةالقرنينذيشخصيةملامحوتتحدد

الكريم:القرآنفي-اللهكلام-الكلامبأصدقورت

ءاتوني،ردماًوبينهمبينكمأجعلبقوةفاعينونيخير،ربيفيهامامكئيإقال

ءاتونيقالناراًجعلهإذاحتىانفخواقالالصدفينبينساوىإذاحتيالحديدزبر

..69(-59)الكهف.00."قِطراًعليهأفرغ

وصلتقدالميلادقبلالسادسالقرنفيكانتالهمجيةالقبائلأنرأينا...

جباللشماوانتشرتالأسودوالبحرقزوينبحرسواحلالىطويلبزينذلكقبل

العرب)كانالقوقاز-جبالاننجدللمنطقةالطبيعيةالخريطةإلىوبالنظرالقوقاز

تشكل-والقفجاق(،والقبجق،القجباسمتعرفكانتكماالقبقعليهايطلقون

إلاالممراتمعدومة،الاجتيازصعبة،الارتفاعكثيرة،الامتدادعظيمةسلاسل

توكفهرروافدأحدفيهيجريالذيوهوالوسطفي)داريال(مضيقهوواحدممرمن

مياهوتمسالشرقمنقزوينبحربأمواجترتطمتكادحتىتمتدوالجبال...العليا

أوروباجبالأعلىوهي...م.ك0021يبلغامتدادطوالالغربمنالأسودالبحر

فوقهاوتجثم...مترا0563ًحواليارتفاعهايبلغفيها"البروز"فقمة...قاطبة

!ماروخ!قلنسوةمثل...الدائمالثلجخطفوقالثلاجاتقلانسباستمرار

...الثلجية

...""داريالممرمنإلاالإطلاقعلىعبورهايمكنولا...

سدكورشيشيدأنقبل-كانواالذينهممنسابقمبحثفيعرفناوقد

...الجبليالمضيقهذامنيغيرون-الحديديداريال

.؟يقيمونكانواوأين؟عليهمالمغارهممن...ولكن

وشمالأذربيجانشمالفيوجدالمناطقتلكالى"كورش!وصلحين،..
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لوحةفيوذكرواأ"كولشاسمعليهااليونانيونأطلقمتأخرةقبائلوأرمينيةجورجيا

بطشمنكورشإلىشكواالذينهمأنهمويبدو..."كوشيا"باسم)داريوش(

القرآنأحسنفقدالحضارةمنمجردينكانواأنهموبما...بهموماجوجيأجوج

بانهم:وصفهمحينالكريم

.39(الكهف)سورةقرلا!يفقهونيكادونالا

طالسسهولفي"قورش"ضهرالكراي)سائرسأاوضهرشماليقيمونوكانوا

أقاليمكلهاوكانصَ...وشكيوسموروقبلةوشروانوشماخةوباكووالرس

تلكإلىا!برالاسكندرجاءحتىالأخينيقورشأسرةأيللأخمينيينخاضعة

الأرمينيةوفي...أذربوجانباسماليونانيةفيوتعرف....مق328سنةالمناطق

)آتربلألاالقديمةالفارسمِةوفيأيغانأ"آذرباباسمالسريانيةوفي...أتراباتكانباسم

تحميهالذي)أي)أتروباتيس(الاسكندرقوادأحدأسممنقريبذلكولعلأكان

وصلوحينالإطلاقعلىمعروفةلغةبلاالمناطقهذهأهلوكان...النار()9(

فقطأردبيلقربعددهاالمقديىيقدرلهجاتعدةانتشرتذلكوعقباليهاقورش

الداءبثوركأنهاالجبالسلاسلالمنطقةسهولفيوتتناثر...!!!لهجةبسبعين

)ارتفاعهاأردبيلغربي)سَتلاَن(سولانجبالمثل...الحسناءفمحولتراكمت

وجبل،قدم00012ارتفاعه..تبريز.جنوبيسهندوجبلقدمأ(29157

تكونالتيالطويلةالجبالسلسلةجنوبيهتمتدقدماًالذيا0284الأصفر!)أرارات

والأجزاء.الجنوبيجزءهاالشاهقةالقممترصعوالتي،والعراقتركيابينالحد

وهضاب(سلماس-)تبريز-مرندواسعةسهولمنمكونةآذربيجانمنالوسطى

)بحرأحواضجميعاًالىالمناطقتلكوتنتمي...)2(عميقةخوانقتخطهامرتفعة

قزوينبحرنحوعبرهاوتنحدر...الأعلىدجلهونهرأرمية!)بحيرةو(قزوين

الجنوبيةوالروافد،سهندلجبلالشرقيالجنوبيالوجهعلىومنابعهاسفيدرودروافد

.13ص-11جزء-ىالصغرميديا-استرابونانظر(1)

.172ص-اجزء-سابقمرجع-الحمويياقوتأوردهفماالمقفعابن:وكذلك

.375ص-بيوراسفبنباذآذر-المقد!سيى:وكذلك

ال!943لا43لح:!كا!ول.3؟!،)51913".!141:801:نظرا(2)
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وبحيرةماكو()1(ونهرخويوضهر،داغقرةوأنهار،صووقرةأردبيل)نهرالرسلنهر

أنهارفيهاتصبحيث.م(ك0525)0قدرهامساحةمياهمصرفالداخليةأرمية

فيالهامةوالأنهارالعديدةوأرميةسلماسوأنهار-تبريز-جايصوفي-مراغة

سلاسلمنالأصغرالزابنهروينبع...كادرجناتو-مثل...الكرديةالنواحي

..)2(.العراقشماليسهولإلى)اللان(ثغرةمتخللاًهناكالممتدةالجبال

قبائلالىتنتميوالتيالإقليمهذاتسكنالتيالشعوبومجموعة

بعد-تقللمالموضوعهذافيالحاسمةالكلمةأنورغم-الغالبفي)الماساجيتأ

-2-شروانباكو--ا:التاليةالرئيسيةالشعبتحتاللهجاتحيثمنتندرج

-11)جزءاسترابونكتابفيجاءوقد..-باغقرة-كنجة-4تبريز-3أرمية

نهرشمالييمتدالإقليمهذاأن1000(1-ص5)جزءبطليموسكتابوفي4(ص

...بعدفيماشروان،القديمةشروانمملكةكانتحيث"سائرس"()قورشالكر

منقاستثمالتاريخقبلالغزاةمنالأمرينذاقالإقليمأنوردالقديمةالمراجعوفي

...المحليينالحكامبيننشب!التيالقاتلةالنزاعاتومنناحيةمن""بابكظهور

...الميلاديالعاشرالقرنمنالأولالنصففيالروسغزواتمنقاستثم

نأإلى-م0122هـ-617سنةأردبيلمدينةوخربواالإقليمعلىالمغولواستولى

فيالصوفيةلطريقتهقاعدةأردبيلواتخذالإقليمإلىالصفويالدينصفيالشيخجاء

فيمنفاهمناسماعيلابنهعاد9914سنةوفي،الميلاديعشرالثالثالقرننهاية

...الصفويةالأصةعهدفيهاوبدأالإقليمقصبة)أردبيل"إلى)كيلان(""جيلان

كانتالميلادقبلالسادسالقرنفيالإقليمإلىقورشوصلوحين...

شراستهماشتدتوحين...المناطقهذهوشرقلشماتقطن"الماساجيت"قبائل

فتحةمنتسربهميوقفسدبناء""قورشعلىالقوقازجنوبالمسالمةالقبائلعرضت

3.!؟ح32!لها.1"3ولأولا")!اء4"أءلمح.7..9132918كم4..ع.959.!006.1نظرا(1)

37!ه+أ،!اةْ!+ه"ول!لمكاهول!2فأولءولأ!"،+!تأ3+!ول:أنظرالمبحثهذافيالمعرفةمنلمزيد(2)

"اء،لم؟:س!3لما!اولء4-87...!-763اكو8.:وكذلك

فهـاء"ء3،-ي!"!+أكا5مم:ي!!"3،5ول4ح3؟!زرعا!+ع.حا"3ح"!3-2681:لكوكذ

دائرةفيارمية-سسلما-يزنر-مرقان-مرند-مراغة-خوي-كنزة-زندير-اردبيل:موادنظروا

سابق.مرجع-الاشلاميةالمعارف
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...القوقازجبالفي""داريال

نأتذكرفهي...القوقازسدذكرفيمهمةالعربيةالمصادرأنولايثك

دربند"9مدينةأنالروسويقول...منيعسدوبهاالأبواببابمدينةهناك

سوراًعشرالتاسعالقرنفيواكتشفوا(الأبواب)بابمدينةنفسهاهيالقوقازبجبال

رخينالمؤكثيرمنخلطوقد...انفصالخطكانهبند""درمنمقربةعلىممتداًمنيعأ

الفداءأباأنحتى"داريال"مضيقفيالتاريخيالقرنينذيوسدالسورهذابين

!هماكلاًموقعأبانالادريسيلكن...العثرةهذهمنينجلم-رأيناكما-نفسه

"داريال"مضيقفيالسدوجودوجوبالعربيةالمصنفاتمقابلةمنواتضح،بجلاء

سنة""المقتطففيوردماأما،عليهالكريمالقرآنفيجاءماينطبقحتىالجبلي

يحتاجتحقيق)بلخ(عمالةفيجيحونوراءموجودالسدأنمنالقاهرةفيم1888

مثلفيدائماًالفيصليعتبرالذيالجغرافيالتطبيقيالواقعيعوزهاومنهجيةتحقيقإلى

مدينةمنبمقربةالحديدبابسداسمهالسدأن..فيها.جاءفقد...الأمورهذه

)خلوجة(المحلاسمالدينشرفمؤرخهودعابجيشهتيمورلنكاجتازهوقد)ترمز(

...برجر()سيلدالألمانيبطانتهومنخدمتهفيوكانروح()شاهأيضاًبهومر

الإسبانيذكرهوكذلك،عشرالخامسالقرنأوائلفيوذلك،كتابهفيالسدوذكر

بالأندلس)قشتالة(كستيلملكمنرسولأوكانام304سنةرحلةفي)كلامينجو(

الطريقعلىالحديد()بابمدينةسد...السدإنقال...)تيمورلنك(إلى

...م1888سنةبالمقتطفجاءماملخصهذا...والهندسمرقندبينالموصل

...الصحةعنبعيدكلهوهذا

عشرقرابةإليهالنحاسواضافةصهرهاستغرقرهيبحديديجسمفالسد

القبائلكانتالتيالقوقازبجبال"داريال"فتحةفيفعلاموجود...سنوات

بحروغربالأسودالبحروشرقالقوقازجنوبمناطقعلىمنهاتغيرالمتوحشة

...قزوين
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القديمةياتالامبراطورمهدآسبالفازحاليةسكانيةبطةخر

يقالرالبثريوالتحغر

-003-

http://www.al-maktabeh.com



السَاخ!لفصَئلا

القرنينذيعهدفيالبشريالتحضر

لمعرفة(واقتصاديةجيولوجيةدراسة)السدمنطقةجغرافيةدراسة"

للوفاءتوفرهاالمفروضمنكانالتيالبشريةوالإمكاناتالطبمِعيةإمكانياتها

...حينذاكالبشريالتحفرمدىودراسةالقرنينذوطلبهاالتيالسدباحتياجات

بينكمأجعلبقوةفأعينوني!...تعالىقولهمنالكريمةالاَيةإلىبالنظر

)ذاحتىانفخواقالالصدفينبينساوىإذاحتىالحديدزبرءاتونيردماً،وبينهم

قدمهاالتيالإمكانياتأننرى...قطراً!عليهأفرغءاتونيقالناراًجعله

منطلبهاالتيالامكانياتواماوالاشرافوالمهندسينالخبرةهيالسدلاتمامكورش

في:تنحصرفكانتالمنطقةسكان

.(العمالة)البشريةالقوة-

الحديد.خامات-

الحديد.لصهرالخشبأوالفحم-

.النحاسخامات-

والحمل.الجرحيواناتمنماعدد-

...ومأوىوشرابطعاممنوالمهندسينالعمالاستهلاك-

بماوالتقدمالتحضرمندرجةعلىفارسكانتهل...نتساءلأنولنا...

.؟العمرانيةوالأعمالالسدودلتشييدالهندسيةالخبرةيوفر

...شكبلابهاالخاصةحضارتهالفارس

التشييدفيمدرسةأعظملهاقدمت-التاريخبشهادة-الفرعونيةمصرولكن
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الشرقببلادوئيقاتصالعلىوكانتمصر-قدمتلقد...والصناعةوالبناء

والطبوالهندسيةالرياضيةالعلومالفارسيةللحضارة-سنة0004منذالأدنى

وحفظالمكتباتوفنوالورقوالساعاتوالتقويموالكتابةالطرقوتعبيدوالفلك

التلوين.وفن...والمصقولالدقيقوالأثاث...الوثائق

زمن-أيضاًنقلتوانما...فقطمصرحضارةمنفارستقتبسولم

أي-أنهمننكرولا...والصناعاتوالفنونالعلوممنكئيراًبابلمن-الأخمينيين

حضاراتمنمزيجهيراقيةحضارةلناوخلفواأخذوهماإلىأضافوا-الفرس

...اليونان-بابلمصر-القديمالعالم

الأكمينيالعصرفي-الفرسإنالقوليمكن...السؤالعلىوإجابة

اكتشفهماكلبذلكيشهد.والبناءالعمارةفنفيبمهارتهمامتازوا(الأخميني)

المواداختيارودقة،الهندلىالتصميمعظمةعلىتدلأبنيةمنهناكالآثارعلماء

الفرسالبناؤونأخذفقد...المنشودالإنشائيللغرضوتطويعها،الخام

استوعبواماوصعان،لهمخضعتالتيالشعوبمنالمعمارفنيتعلمون

واكزرسيس-الأولودارا-"قورش"وقصورمقبرةإلىينظرومن...أصاره

وبابلواليونانمصرفيأنماطمنبهيحيطبماالفارلىالمعمارتاثرعمقيدرك-الأول

بازارفيقورششيدهماجيداًفحصناإذاذلكنحنوندرك...وليدياوميديا

الفنملامحترسموالجمالالروعةمنصورأنهافالواقع-تهدمهارغم-جادة

إذاإشراقاًالروعةصوروتزداد...قرناًوعشرينأربعةمنذالأخمينيالفارصي

...المدينةهذهفيالموجودةوالآثار"برسبوليس"منبالقربرستمنقشفحصنا

والدمارالحروبمخالبمنتفلتأنلهاقدرفارسيةأبنيةتوجدذلكإلىوبالإضافة

القصورحطاممنمجموعةفيتتمثلوهيالأجواءوتقلباتوالسرقاتوالغارات

أجادةبازر"مثلالقديمةالفارسيةالعواصمفيالآنحتىموجودةوبقاياها

التشييدفنتطورمراحلدراسةفيتفيدجميعهاوهي"اكبتاناو)"برسبولي!سو"

علىتتلمذواالأخمينيينأنوتؤكدلفارسالأخمينيينحكممنالمرحلةتلكفيوالبناء

المختلفةالصناعاتأكانتسواءالحقولكلفيالعريقةوبابلالخالدةمصرحضارة

وكلها...والسدودوالفنيةالمعماريةالانشاءاتأوالطرقتعبيدأوالتكنيكأو

الفرسإننقولب!لناأنيمكنبماالتنفيذوحسنالتخطيطفيالأصالةبطابعاتسمت
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...المتطوروأسلوبهمالخاصإتجاههمعلىشاهداًرمزاًنقلوهمماصنعوا

...المجسمةالحيواناتوتماثيلوأعمدةودرجحجبريةآثارمنبقيويبدومما

التحضركفاءةدرجةالميديينعلانتصارهذكرىقورشفيهخلدالذيالبناءوبقايا

فيالحجرمننحتتقدصوراًأنآثارمنبقيمماأيضاًويبدو...آنذاكالفارسي

قدلقورشأنهيظننقشاًوأنخربتولكنها"مرغابمشهد9منالمكانهذا

ستفييقعالحجرمنعظيمبناء...البناءهذامنمقربةوعلى...درس

أنهالمحققونويعتقد...سليمانأمقبرباسماليومالبناءهذاعرفوقدمدرجات

الملككوروشأنا":ترجمتهنقشمنهمقربةعلىعثركما...قورشقبر

واقفاًشخصاًيصورالحجرمنمنحوتبارزتمثالبارسكادوفي..."الهخمانشي

لحيتهأنإلا،الأشوريينبتماثيلشبيهةوأجنحتهجناحانولهخلفهيدهمدوقد

التيالحفرياتمنالكثيرعلىعلاوةهذا...عيلاميةوثيابهمصريوتاجهإيرانية

وآثارخرائبإلامنهايبقلم...القدمفيموغلةعريقةلمدينةالخرائبأنعلىتدل

...منهاالحجريةالأجزاءبقيتكثيرةوأبنيةقصور

المنقبونعثر...عباسوبندركردبدارابشيرازيوصلالذيالطريقوفي

"ديولافوا"ويعتقدسابقةلأبنيةوقبابحجراتبعضعلىآبادوفيروزسروستانفي

مكعبحجريوجدكما...الكبيركورشعصرإلىيرجعانالبناءينهذينأن

الحجرهذاوكانقورشقبرمنمقربةعلىبازرجادةفيطاوسبتختيعرفالشكل

...قديممعبدعتباتهنواحداً

علىتجيبوكلها...موضوعنامنالمبحثهذافيلهاحصرلاوالأمثلة...

الخبرةيوفرئماوالتقدمالتحضرمندرجةعلىفارسكانتهلالمطروحالسؤال

...؟العمرانيةوالأعمالالسدودلتشييدالهندسية

والاشرافوالمهندسينالخبرةكورشتقديممنتحققناقدالبسيطالعرضومن

...الأسودوالبحرقزوينوبحرالقوقازسهولمنطقةلسكان
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....سكانيةدراسات

القرنين"ذيقصةفيالعمالة"

للاَيةفهمناحسبمنهمطلبهاقديكونأنيمكنالتيالامكانياتعنوأما

..الكريمة

...طلبهاقدقورشيكونانيمكنالتي()العمالةالبشريةالقوة:أولاًنأخذ

أنجازيا--دغستان-جورجيا-أرمينية-أذربيجان:تشملالمنطقة

حسبلوجدناها0891سنةالمناطقهذهسكانعددإلىنظرناف!ذا...أجاريا

نسمة،.000.2325:المذكورالترتيبعلىهيه.ول.!احصائيات

نسمة،.2!125...،نسمة.000684.5،نسمة.000.0003

نسمة.000.004،نسمة.3.،...

...نسمة74116..000الاَنالاقليمسكانعددإجمالييبلغوبذلك

؟.مق055سنةالاقليمسكانعددحسابنستطيعفكيف

التالي:الجدولإلىننظر-

السنة

الميلادقبل0008

.مق0005

.مق0003

.مق0001

الميلادبعد0001

ميلاديةا065

السكانتقدير

نسمة0000005

نسمة.......2

(.حلمء)*ليااتقدير)نسمة00000004

(المصدرنفس)نسمة1........

نسمة000000275

نسمة5!اه000000

2م0165سنةإلىم.ق0008عاممنالعالمسكانعدديبينالجدولوهذا

إلىنخلصأنيمكنالجدولومن.الحقبةهذهخلالالبشريالنموتطورومراحل

الآتي:

-؟03-
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تتوفرالتيالاتتصاديةبالموارديطةخر

والزابعالادسالقرنينفيوايونانالفرصيتيابراطورفي

الميلادتبل
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منهأكثروالالتقاطالجمعمرحلةفيفوقهاالبشرمنلتتحملتكنلمالأرضأن!ه

.."كيثآرثرأالبريطانيرخالمؤأكدهماوهذا،نسمةمليون

مثل)الزراعةومعرفةالأنهاروديانفيالاستقراربعدالأرضسكانزيادةإن"

وليسالوفياتمعدلاتإنخفاضبسببكانت(النيلواديفيالمصريالشعب

المواليد.معدلاتارتفاعبسبب

بحواليالميلادقبلوالدواءالغذاءمشاكلعلىبعدتغلبقديكنلمالإنسان،إن

000،000،001)منأكثرعلليزيدالسكانعدديكنلمولذلكسنةا000

.()1(نسمة

معدلاتوارتفاعالمواليدمعدلاتارتفاعبينقائماًكانالتوازنأنعرفناإذا4

سنةا-م.ق0001سنةبينفيماالزيادةمعدلثباتمعرفةيمكنأيضاًالوفيات

...ميلادية

مليونا68)كانم.ق055سنةالأرجحعلىالعالمسكانعددتقديرفإنوعليه!ه

.(نسمة

علىقياساًفإنهنسمةمليون37المسيحيالعصرأوائلفيآسياسكانأنعرفنافإذا،

مق055سنةسكانهاعدديكونأنيرجحذلك

نسمةمليون168-مليون275
ي-ءصمليون37

نسمة.636306.22=

نأنجدالحاليوعددها.مق055سنةآسياسكانعددبينالفرقحسابومن،

-كانالمرحلةهذهخلالالزيادةمعدل

ضعف001=0000000022

63630622

أرمينية--أذربيجانإقليمفي(تقريباً)السكانعددحسابيمكنذلكومن

كالآتي:الأرجحعلىكانم.ق055سنةياأجار-أنجازيا--دغستانجورجيا

)1(

نسمة016741=00074116

لاراأ+11لا*اءلم،ع5"لا!ا4اله+!4+؟لا،+!+ءهولنجا(،ء،16فيأ0ء!3.1اولكما!162)1!0591
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91-15:السنفثاتفيتنحصركانتالعمالةأنافترضنافلو

02-42

25-92

03-43

35-93

04-44

.السكانعددإجماليمن!=تمثلكانتالعمالةأنلعرفنا

كالآتي:قورشسدبناءفيالعاملينالسكانعددتصوريمكنثمومن

عاملا44600=6ك!016741=

01

عشرلمدة!داريال"ثغرةسدفيالعملإنجازبالفعليمكنهالعددوهذا

يباً.تقرسنوات

يمالكرالقرآنوصفحسبالقرنينذيسدمنهاشيدالتيالخامالمواد

...الحديدخامات،

ذلكعلىوالشاهدكبيرةبكمياتالحديدمعادنعلىأذربيجانأراضيتحتوي

فلاالآنبهغنياًالإقليمكانفإذاأباكو"مدينةفيالآنوالصلبالحديدصناعةقيام

علىبهابمعادنهاويكثرفغنيةأرمينيةأما...بالطبعكورشزمنأغنىكانأنهشك

والكبريتالشبوحجروالزرنيخوالرصاصوالنحاسالحديدخامالخصوصوجه

والنالمح!!هـالمحدنيةاإشورلعنالقليلإلانعرفولا...والذهب

فيالمعدنيةالثروةعنقيمةبمعلوماتأمدناالذيالوحيدالعربيادلفهوالفقيه

والفضةالحديدمناجمأنالأرمنيرخالمؤا"ولأ،،)5ء3"ليونتيوسويذكر،أرمينية

علىالأرضملامحوتدلللميلادالثامنالقرننهايةحواليكشفتالبلادتلكفي

القديمالحديدلاحتياطيالأقدمينالسكاناستنفادإلىتشيرالجبالفيمحفورةجمناطق

بينالطريقمنتصففيتقعوهي...كبيرعناءدونالعراءفييستخرجكانالذي

...الروموأرزن-اطرابزنده
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الحديدبخامغنيةأرغنى-بابرتمناطقأنعلىالجيولوجيةالتكويناتوتدل

منبالقربجورجيافيبوفرةالحديديوجدكما...)1(وفيرةوبكميات

أنجازياومنداغستانفيودربندقلعةمحجتكويناتفيوكذلك...تسخالطابو.

اقليمتركيافيالأرمينيةالحدودمناطقوفي...باطومقربأجارياوفيسوخومقرب

فيالحديدنسبةوتبلغطنمليون25بحوالياحتياطيهيقدرالذيالمشهورالحديد

آلافمنالحيثيوناستخرجوقد...عاليةنسبةوهي66%-06بينماالفلز

إقليمهناكالآنإنتاجهمناطقوأهمالإقلمِمهذامنالحديدمنهائلةكمياتالسنين

...!ديفرجي)

منطقةفتكويناث...الحديدلصهراللازمينوالأخشابالفحمعنأما8

مناجمتعتبرالأسودالبحرسواحلوفيكبير"2،احتياطيفيهابأرمينية!كحنت)

ويعطيالبيتومينالنوعمنوهوالفحمبخاماتجدأالغنيةالمناطقمنزونفلداك

الأخشابعنوأما...الحديدصناعةفييستخدمالذيالكوكفحممنجيداًنوعاً

والفواكهوالأشجاروالمياهوالأنهارالبساتينكئيرأردبيل)قليمأنحوقلابنفيذكر

كثيرإنهأرميةإقليمعنويقول...المراغةإقليموكذلكوالغلاتوالخيراتالحسنة

)تليمفيوهيأشنه:أيضأالإقليمويضموالرساتيقوالضياعالجاريةوالمياهالكروم

والثماروالزرعالخصبكثيرةبردغةومدينةوالخيراتوالخضرالشجركثير

.والأشجار

أراكسوضهرصولاقوكذلكتركوضهر(كورش)كوراأنهارمجموعةأنكما

الدردارأشجارلانتشار...الأخشابمنهائلةبمساحاتمحاطةكلهاأيوراونهر

...البريوالزيتونوالعرعروالشوحوالأرزوالصنوبروالبلوط

الإقليمسكانمنأالقرنينذوكورش"طليهاالتيالنحاسوخامات"

الخاماتهذه...!قطرأعليهأفرغءاتوني)قال...الكريمالقرآنعئرحسبما

تثبتالحديثةالجيولوجيةفالدراسات...بالإقليمتوفرهاوتاريخياًعلمياًثبت

أذربيجانجنوبوفيأصفهانوشمالوأنارال!"زنجان"تكويناتفيبوفرةوجوده

"ج4ءا!.س!34!كا+ا!ءلملأ.051ع.272:نظرا(1)

ل!ط"حولطهـ،!أ+ء،+3ا?!!؟،43+!،؟ول4أح3:ا)(!م!+"!ول5191:نظرا(2)
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-الاسكندر-الحميريننياتامبراطورمناطقفيالمطريعنوزيطةخر

الميلادنبلالسادسنالقرمنذكورش
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منذالمعروفةالكبيرةالنحاسمناجمأصبحتأرمينيةوفي...منه)1(هائلةكميات

وماكدابكمنطقةفيخصوصاًلخاماتهالقدامىالسكاناستخراجعلىشاهدالقدم

كوكوبحيرةالبزاوتيولبين)كحنتإقليم"فيفرعيمنجممنيتبعها

فيحديثاًالنحاساستخراجمجالفيالإقليممجدإحياءأعيدوقد...(جاي

مصاحسسىمؤكه3،،ءحولء*4ءأ"سيمنس"أخوانإدارةبفضلالأخيرةالسنوات

...)2(هناكالمعادنسبك

غنيفالإقليم...والحملالجرحيواناتمناللازمالعددتوفرناحية،ومن

بينوينحصرشمالا45ً-03عرضخطيبينيقعلأنهوالحيوانيةالرعويةبالثروة

التركستانبينأوراسيافيويمتدشرقاًالصينوإقليمغرباًالمتوسطالبحرإقليم

وداغستانوجورجياوالقوقازوأرمينيةأذربيجانكلبذلكويشملورومانياالصينية

وهيالدفيئةالمعتدلةالمراعي)قليمتسمىاْلإقليموحشائش...وأجاريا-رأنجازيا

والجملالسهولفيوالمواشىوالأبقارالهضابعلىوالضانالماعزلرعيتكفيغنية

وقد...بمه3!كل!ولالياكوحيوانالسنامينذوالنوعمنوهوهناكمعروفأيضاً

رجلمِهفياظافربوجودالحميرعنيمتازوهوكالحميرتماماًالنقلفيالسكاناستخدمه

القدممنذهناكيوجدكما...بينهابأحمالهوالتنقلالمرتفعاتارتقاءعلىثساعده

وجرالأثقالحملعلىبقدرتهاالشهيرةالسيسىالخيولمنالآلافعشرات

...العربات

السدتشييدتمحتىاللازمالفذاءتوفرومدىالغذائيالأمن

طعاممنوالمهندسنالحمالاستهلاكلمواجهةالمؤنتوفرحيثومن"

تقولحسبما-السنينآلافمنالحبوبجميعالإقليمعرففقد...وشراب

بالحبوبمملوءةقواريرووجدتالقديمةالآثارفيعليهاوعثرالتاريخيةالجغرافيا

أخصبمنتعتبرأرمينيةوكانت(-والأرز-والقصب-والذرة-القمح-)وغيرها

الخارجإلىوتصدربكثرةفيهاتستنبتالغلالفكانت،العباسيةالخلافةأملاك

س!"!،+ءط33،س!ولحلمحاه*"ء4أ!.0591.:نظرأ(1)

ة،"ر،!+-+أ!+ا"طول؟!أولء،+01073عا-!0512:ذلكفيللمزيدأنظر(2)
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الخارجإلىويصدر،وأنهارهابحيراتهافييكثرالسمكوكان...\(مثلاًكبغداد

وقد...وأكباتاناهمدانإلىقورشزمنتتوجهالاقليمخيراتوكانت...أيضاً

حيث،تضارعلاوالتصديرللسكانغذائيكموردبالأسماكالاقليمشهرةأنورد

"وان"بحيرةوخصوصاًالقوقازوسواحلأرمينيابحيراتفيتكثرالأسماككانت

باسمالعربيعرفهالذيهومنههائلةوبكمياتخاصبنوعتشتهرالتي

بعيدةجهاتإلىويصدريملحالقديمةالعصورفيالسمكهذاوكان(الطريخ)

جورجيا-)القوقازوبلادوأذربيجانأرمينيةفيالناسيزالولا...كالهند)2(

السمكهذايستطيبونالصغرىوآسيا(وغيرها-أجاريا-إنجازيا-داغستان

...هذايومناحتىالمملح

مناطقوفي..المثمرةالأشجاربغاباتمزدحمةالكبيرالاقليمهذاواودية

العصورفيالسكانحرفأهممنالسكريوالشمندرالبطاطازراعةكانتالعراء

علىعلاوةكبيربنجاحهناكيزرعالشتويالقمحكانأذربيجانففي..القديمة

زراعيةبلادوداغستان...والجوزالكروموكذلكالحبوبمنأخرىأنواع

والبطاطاوالذرةالقمحتنتجفهيالاَنحتىالقديمةالعصورمنالأولىبالدرجة

مواشيهاواشهرالجبالسفوحفيترعىالماشيةأنكماوالكرمةوالخضروات

الذرةوخاصةالحبوبلزراعةملائمالسنينآلافمنجورجياومناخ...)3(الأغنام

أنحاءكلفيتجدهاالمزروعاتوهذهالسكريوالشمندروالحمضياتوالكرمة

وتربىرأيناكماالواسعةالمراعيتنتشرإذ..هائلةبالماشيةالإقليموثروة..الإقليم

...الأغناموخاصةالماشيةقطعانعليها

العمالإطعامعلىالاقليمقدرةلناتأكدبإيجازعرضناهاالتيالملامحمن...

كانالغذائيالأمنأنأي...الغذاءإمداداتفينقصيحدثأندونوالمهندسين

.275ص،272ص-3جزء-سابقمرجع-الطبري:انظر(1)

.352ص-2جزء-قستنفلدطبعة-القزويني:انظر(2)

ص:62ص-قفقاسيا-سابقمرجع-الإسلاميةالشعوبمواطن-شاكرمحمود:انظر)3(

تأ"!2!+!+،"ث!أ)015ول3،+ء!.!.غحأ4ثهح؟ء2.73.ع.1802:702:لكوكذ

الأولالمجلد-6018شةالبندقيةطبع:وكذلك

.صااأز4+!ءز4ولة"!3"هءحلمهم،لأحلاه،3ح،أ5نأ3،+حول.17.
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وفحمونحاس.حديدمنمتوفرةكانتاللازمةالخاموالمواد.!ولاً.

...تمامابالغرضتفيموجودةكانتوالنقلالجروحيوانات...وأخشاب

والتخطيط...الفارسيةوالخبرة..كذلكمتوفرةكانتالرخيصةالعاملةوالأيدي

جعلتلدرجةالعالمفيالسدودأعظمتشييدنجاحمقوماتكلهالكورشالدقيق

بقوةفأعينوني)...تعالىقولهفيالهائلالضخمالسدأيبالردميصفهالقرآن

...9ردماوبينهمبينكمأجعل

؟القرآنفيذكرالذيالسدهوهلالتاريخيكورشسد

علىحاليأالجغرافيموقعهوتحديد،القرنينذيكورشلسدشاملوصففي

شيدالتيالجبليةالمنطقةعلىتسيطرالتيالدولةنوعيةوتحديد،السياسيةالخريطة

...فيها

إنه:القوليمكن

فيبنيالسدأن:فيالتاريخيكورشسدملامحتتبلورالسابقةالمعطياتمن

جانبيهعلىشامخينكجدارينقائمالتضرسشديدالارتفاعشاهقجبليمكان

مكانفيالجدارينعلىمضافاجماالسديكون-الصورةهذهوعلى-وبذلك

وهو!داريال"بمضيقالمضيقهذاويعرفبينهماموجوداكانالذيالجبليالمضيق

وقد...جورجياجمهوريةفيوالروسيةالاسلاميةالخرائطجميعفيمرسوم

النحاسعليهوأفرغالكبيرةالحديدقطعأيالحديدزبرالسدتشييدفياستخدمت

وأالتقاربدرجةكانتمهمابديلاعنهنقبلولاالقرآنوصفهووهذاالمنصهر

عناصركانتولوحتىالحجارةمنشيدقديكونآخرسدأيونرفضالتشابه

...القرنينذيسدعنجاءلمامشابهةإنشائهوظروفومقومات

عنتتكاسللاكانتالمغوليةالقبائلأنالشاريخيالسردخلالرأيناوقد

وكل...الميلادقبلالسادسالقرنخلالالغربيةآسيامناطقعلىالانقضاض

القباثلهذهتدفقعمليةفيحدثمفاجىءتوقفثمةأنلناتذكرالتاريخصفحات

فيهاظهرالتيالحقبةنحوالتاريخيةالدقةأصابموتشير...المتوحشةالبدائية

...الهخمان!شىأوالاخمينيكورش
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عندميكاكسميتالتيالقباثلهذهبأنالمؤرخينقولجاءثمومن....

وقد...آنالقرفيذكرتالتيومأجوجيأجوجهيالصينيينعندومنكوكاليونان

التوارهَنصوصومراجعةالتاريخاستقراءخلالمنآزادالكلامأبومولاناتتبع

فيالواقعفيقائمهومانفسإلىووصلومأجوجيأجوجعنفيهاجاءوما

بالنحاسالمخلوطالحديدمنهائلةكتلوهوالآنالسوفييتيةجورجياجمهورية

الجبلي.داريالمضيقمنطقةفيالقوقازجبالفيموجودة

...يراهاأنأرادمنلكلقائمةحقيقةوهذه،

بينلتصلتمتدالتيقزوينبحرحتىالأسودالبحرمنتمطشاهقةجبال

متجانسةشامخةالتكوينحديثةإلتوائيةجبالوهيم.ك0012طوالالبحرين

سدفيالصافيبالنحاسالمخلوطالصافيالحديدمنهائلةكتلمنإلاالتركيب

...منهايغيرونالمتوحشونلاءهؤكانالتيالمسدودةالثغرةهيتلك..داريال

فىاح4أ"وكوكسفلاديبينالحديثةالجغرافيةالأطالسفيالسدهذاإلىويشار

علىالشاهدتاريخهمصفحاتفيالأرمنويذكره...تفليسوبين..."فىيالماثهـأ33

ممر"أو"كورشمضيق"أي"غورائيكابان"و"غورائيبهاك"باسمأحداثهم

وذكرهالحديديالبابباسمبلادهمفييعرفونهجورجياسكانأنكما"كورش

."دامركيو":باسمأيضاكتاباثهمفيالأتراك

...الكريمالقرآنمواصفاتوحسب!!

مناطقفيوليسداريالمضيقفيصدفينبينجبليةمنطقةفيشيدفالسد

عبرالمتوحشةالأجناسزحفلايقافأقيموقد...العظيمالصينسورمثلسهلية

السيولمياهلحجزيكنولم..آسياوغربفارسمملكةشمالالىالقوقازجبال

....ماربسدمثلوالفيضان

النحاسوكانانصهرحتىالنيرانوأشعلتالحديدخاماتمنشيدوقد

مامعمواصفاتهانطباقعلىفعلاتدلوبقاياه...الحديدفوقليصبجاهزامذابا

...الكريمالقرآنفيجاء

...تعالىبقولهمتانتهعنالقرآنعبرولذلك
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.(79الكهفسورةنقباً")لهاستطاعواومايظهروهأنإسطاعوا"فما

جدارأو...مأربسدأوالصينسورمثلالحجرمنيكنفلمذلكوعلى

...دربند

جميععلىيشهدالكريمالقرآنوصفهكماالقرنينذيكورشسدهو،هذا

اجتازتاوشيدبعدماوشاهدتهالقوقازجبالشمالأوربادخلتالتيالشعوب

..هامةاستراتيجيةمنطقةفي...السدهوهذا...تشييدهقبلداريالمضيق

...المجاورةالدولكلفيهافطمعت...كثيرةصعاباهذاموقعهاعليهاجر

القرنين؟ذيكورشسدمنطقةعنيخالتاريحكيماذا

شمالهالمناطقكلصارتالإقليمعلىسيطرمنفكل...وهكذا...

...التاريخفجرمنالمنطقةالىالغزاةوصلفقدلذلك..رحمتهتحتوجنوبه

ثم...والفارسيونوالقدماءوالمصريونوالكلدانيونالأشوريونفغزاها

انتشرتأنبعدالميلاديالثالثالقرنفيبيزانطةلنفوذوخضعت...اليونانيون

استولتوكذلك،الميلاديالأولالقرنفيجنوبهافيالمسيحية

الفرسدولتاوكانت....الميلاديالرابعالقرنفيالقوقازجنوبعلىالصين

عاميبينوفيما...وأذربيجانوالقوقازأرمينياامتلاكعلىرهانكفرلىوالروم

الفارسىالملكووجدالمنطقةهذه"أنوشروان"عهدفيالفرسحكمم531-957

فقدتغيرتقدالنوعيةوأنخصوصا...فارسعنالمغيرينيمنعيعدلمالسدأن

....والتركيالرومانيالعنصرإليهااضيف

السد؟مفعولبطلوكيف...المرةهذهالتهديدجاءأينفمن

الشرقجهةمنالقوقازجبالأقدامبامواجهيضربقزوينبحركان...

المستحيلمنوكان...الغربناحيةمنأقدامهتضوبالأسودالبحرمياهوكانىَ

....القوقازجنوبالىيتوغلواالشهيرأنقورشسدبناءبعدالغزاةعل

البحركان...داريالمضيقفيكورشسدبناءمنعاما000بعدولكن

الدنياببحاريتصللامغلقبحرأنهوبماقزوينبحرمياهفيمفعولهفعلقد
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القاعنحومتراجعةشواطئهعنوانحسرتمياههتناقصتفقد...ومحيطاتها

ساحليشريطبذلكوظهرالساحلتعاريجامتدادطولعلىمدرججزءفانكشف

الرومانوصار"دربندأعندالقوقازجبالوأقدامالجديدالبحرماءخطبينضيق

بلغالذيالساحليالشريطهذاعبرفارسشمالعلىيتدفقونوالأتراكالبيزنطيون

جدارببناءشروانأنوأمرلذلك...القوقازوجبالقزوينبحربينميلا03اتساعه

تماماالجدارالتحمحتىالساحليالشريطهذابعرضقزوينبحرمياهبينالحجرمن

...أخرىمرةمفعوله(قورشلسداعادوبذلكالقوقازبجبال

فتحهـ()22الهجريوالأول(م)644الميلاديالسابعالقرنوفي

هـ32عاموفي..عنهاللهرضىالخطاببنعمرعهدفيالمناطقهذهالمسلمون

شمالوهي"بلنجر"مدينةوصلحتىالافليمفيالباهليربيعةبنالرحمنعبدتوغل

...(دربند)الأبواببابمدينة

ال!عبدبنالجراحأرمينيةعنعزلالملكعبدبنهشامهـأياما70عاموفي

حثموكانإلاالأمويةالدولةتنتهولم...الملكعبدبنمسلمةمكانهوولى

نأبعدالجهاتجميعمنقورشسدبموقعيحيطالذيالاقليمفياستقرقدالاسلام

آنذاكوخلافاتهمالمسلمينأوضاعذلكفييساعدهمومراتمراتسكانهاانتفض

...اخرىجهةمنووعورتهاالمتضرسةأنبلاَدوطبيعةجهةمن

...قويةالعباسيةالدولةكانتطالماقوياالاسلاميالعربيالحكموظل

كذلكالقوقازفيالاشلاميالحكمضعف..كيانهافييدبالضعفبدأوحين

حتىهناكالسياسيةالحياةنواحيكلفيوتسيبالحكمفيفوضىالىأدتلدرجة

أعلنتوقد...والأنجازكرجستان..قسمينإلىالإقليمبانقسامالأمرانتهى

مشغولاًالاشلاميالعالمكانحينالاشلاميالعربيالحكمعنإستقلالهاكرجستان

حكمبعدم2601سنةتفليسمدينةالكرجودخل،للشامالصليبيالغزويقاوم

وإيرانوخوارزمالتركستانإقليمالسلاجقةاكتسحوحين...سنة463دامبيعر

...القوقازجبالجنوبعلىواستولواالكرجحكمعلىقضوا...م7201سنة

تيمور"أكملحتىالأرضفيمفسدينبهوظلواالاقليمإلىالمغولوجاء

...م1388سنةالفسادالمغولي"لنك
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امتلاكعلىوالفرسالأتراكالعثمان!نمنكلتصارعالمغولوبعد

القرنخلالالإقليمفيالمواقعبعضعلىالاستيلاءفيالعثمانيونونجح..القوقاز

الاستراتيجيةلأهميتهالإقليمنحوبعنقهامشرئبةروسياوتطلعت...عشرالخامس

وكان...عشرالثامنالقرنأوائلمنذالصراعلعبةودخلتوالسلامالحربفي

بوفاتهالاقليمولكن1722سنةالإقليمعلنفوذهبسطقد(إيران)الفرسءلك

الروسجعلوهذا...الاستقلالعلىحصل(الفرسملكشاهنادرأي)

م1777سنةالقرمجزيرةشبهفابتلعت...1765سنةمنذالإقليمنحويزحفون

وأدخلت...الفولجا9قوزاق"وأسكن!(قبرداي)كبرديافيالقلاعوشيدت

بذلكالروسيةيةالحماوفرضت...ام783سنةجورجيافيتفليسمدينةجيوشها

بزعامةالاسلامعنتدافعنهضتفقدداغستانأما..جورجيامنكبيرةأجزاءعلى

ذلكففيءبجوارهاقويةاإسلاميةدولةترىأنروسياوهال...شاملالشيخ

أنزلبمايحكموندامواماالأعلونوهمللمؤمنينفالعزة...المحتوممصيرها

واستمرتالروسعلىالهجومخطةشاملالشيخبدأ.م0184سنةوفي...الله

منلكلالترتيبوإعادةالأنفاسالتقاطسنةكانتالتي1853سنةحتىالحرب

الطرفين.

وفرنساتركيامعالقرمحروبمنفرغتقدروسياكانت9185سنةوفي

في(جندي000003)لهفحشدتشاملالشيخإلاأمامهايبقولم...وانجلترا

أسرهوتم..وجيرانهإخوانهمننجدةيجدلموهوالذيبالطبعوهزمته...القوقاز

سوءالمسلمينأهلهيسومونالإقليمالروسوابتلع...م1863سنة

...)1(المفسدينمنكانواإنهمنساءهمويستحيونأبناءهميذبحون...العذاب

نهائيبشكلباطوممنطقةعلىروسياحصلتم1878سنةبرلينمؤتمرونتيجة

...26ص:01ص-3جزء-سابقمرجع-شاكرمحمود(9)

7.،3في3ق:34+اءلاأ3حأ،أ4ء.،33"هءقة3،!أ31818:الاقليمتاريخعنكذلكانظر"

.*.33!ى3،3!ا!%لمفيولر4فىءولكهـ4+فىفى!؟طأ+"،عء*نا(5يي?؟4ْ)3لمثغطأ؟فىط4د-:كذلكنظروا"

+؟حاحا،(س!أ"؟؟أ؟433فيءأا7ء"أ*ح،01591559-1

لم.".ح:ء+فىء3ء"؟فى+!أ+ء!3ح3أ3أ43+!ء!لأ3ءايا،دهداع3..3!ا:المنطقةيختارفيكذلكوانظر"

4+،(سا"+لهالأ.59
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قبضةفي"قورشسد"إقليمصاروبذلك...الحثمانيةالدولةبذلكواعترفت

...هذايومناحتىومىالر

السدهذاقورشبنىمنذبالإقليمألمتالتيالسياسيةالتغيراتهيهذه...

إ!إم.ق952مو.ق953عاميبينفيما

الجبالجسمأنغير..شيئاًالسدمنتنلفلم..الطبيعيةالتغييراتأما

9052طواليةالتعرعواملبفعلتلالالسدجانبيمن(القوقازجبال)الصخري

النحايىالحديديالسدوجسمالجبليةالصخوربينفيمافراغهناكوصارسنوات

وأ(ظهرهفوقيتسلقأي)يظهرهأنإنسانيستطيعولاالآنحتىشامخاًظلالذي

...يثقبهأيينقبه

...القائلينوأصدق...الخالقينأحسناللهفسبحان
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فَامِنا!خلا

الكوذإلهاًلهذاأنفيتتلخصوسماحتهاويسرهابساطتهافيالاشلامعقيدة

فيشأنهجلإرادتهوأن...سبحانهلهالمطلقةالقوةوأن...لهشريكلاواحداً

-الأرضفيللخلافةأبوالبشرآدمهبطمنذالبشريةتاريخعبر-والإسعادالإصلاح

يك!اللهرسولمحمدذروتهموفي...الصالحينخلقهمنوصفوتهبرسلهمعلقة

...والمرسلينللأنبياءوخاتماًللعالمينرحمةاللهاختارهالذي

كيفوعلمتهالكونفيالإنسانمنزلةرفعتالتيالسماويةالأديانأنشكلا

وكانت...وينذروهمليبشروهمخلقهإلىرسلهعلىنزلتقد..ذاتهفوقيسمو

بعد...جمعاءللبشريةقاطبةوأشملهاجميعاًالرسالاتخاتممهيالمحمديةالرسالة

وأضحىوالتأليفالتشويهغياباتفيضاعتقدالسابقةالرسالاتمعالمكانتأن

تعيدشاملةجديدةاقيةبرسالةإلامخرجمنمنهالهماشاملةحيرةفيبعدهاالعالم

ويقتلعلاقاتهملهمينظمالذيدستورهمالأرضولسكانبخالقهإتصالهللإنسان

...عظيمنورانيعالمإلىالانسانويحمل،الشرنزواتالبشريةالنفسفي

أنهمفييدهمتؤالتيبالمعجزاتالسابقينرسلهوتعالىسبحانهاللهسلحولقد

غيرأن..الطبفيعي!ىومهارة،موسىعصامثل..العالمينربلدنمنرسل

أوالرسولهذاشهدتالبشريةعمرفيحقبةلكلفقطملائمةكانتالمعجزاتهذه

العالمينبهتحدىالذيودليله،والمرسلينالأنبياءخاتممعجزةأما...النبيذاك

...وحدهالكريمالقرآنكانتفقدخاصةلرسالتهوالمكذبينعامة

خلفه،منولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذي...الحميدالعزيزتنزيل

...العالمينربمنتنزيلبلالبشركلاممنليسلأنه
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يأتواأنعلىوالبيانوالفصاحةالبلاغةأهلوهمجميعأالعربعجزولهذا

...البيناتالاَياتمحكممنفيهجاءبمامحمد!ك!تحداهمحينمثلهمنبسورة

معرفةعلىمحمدقدرةفيالتشكيكعلىقريشوكفاراليهودركزهناومن

اليهتصللمالذيالأميمحمدبهايسمعلمقصصمنحواهوماالسابقينسجل

...التاريخفيالسابقينسيرأوالتوراةأوالانجيلبقايا

...أسئلتهمعلىالاجابةعنمحمدعجزمنإذنمتاكدينكانوا

فيفرصتهمفتكونالاجابةفيلتعثرهمتلهفينعليهسلطوهافقدثمومن

...إدعائهوإثبات..بهالتشهير

اليهودأحبارقبلمنالرسوللامتحانقريشكفارمنجماعةوجاءت...

....ثلاثفيتساله...

...أمرهممنكانوماالأولالدهرفيذهبوافتية8

؟خبرهكانوماذاومغاربهاالأرضمشارقبلغطؤافرجل8

...الروخ"

..مْعجزة...مختصرة...موجزة...السماءإجابةيحملالوحيونزل

...صادقة

...كفرالذيوبهت..المعانيبأروعموحية

عليهعمداًليختبرواوألغازتعميةفيهالقرنينذيعناليهودسؤالكانلقد

...المسالةهذهفيبهيخبرفيماوالسلامالصلاة

...)1(شخصيتهمعالمأوضحمبينأ،أخبارهفيمعجزاًالقرآنوجاء

والثر-للطباعةبيةالعرالركة-إليهالإنسانيةوحاجةالإسلام-موسىيوسفمحمدالدكتور:(انظر1)

.921ص:89صالقاهرة

سنة،للتوزيعالتونسيةالركة-القرآنفيالقصةسيكلوجية-نقرةالتهاميالدكتور:وكذلك

=.421ص:691،026ص.7191
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والقوةوالصحةالحكيمبالعقلالأرضفيلهاللهئحنطيبصالحعبد-

لهفاتجمعوالرهبةوالهيبةوالثرواتوالمواردالكثيروالجيشوالعددالكبيروالغنى

..والعزيمةوالشجاعةوالجسمالنفسقوة...القتالوعدةوالقوةالعلم

...والطوافوالغزوالحربأسلحةأتوىوهيالمخاطرومجابهةوالاقدام

سبحانهفالته...اللهعندمنأوتيها.وإنما.نفسهمنالقوةتكن.ولم..

التيوالقدرةالقوةصفةتعالىللّهتثبتانالبديهيفمن...وحدهالقوةلديهوتعالى

يقتضيهماعلىالكائناتجميعموجدالالهفهو،يشاءماويعدميشاءمايوجدبها

وفيشانهجلعلمهحسبيديرمافعلقافىراًعلىيكونأنبدفلا...وإرادتهعلمه

بطشإن"تعالىقولهفي"يريدلما"فعالَ...تعالىأنهالبروجسورةفيجاءهذا

لمافعَّالٌ،المجيدالعرشذو،الودودوهوالغفور،ويعيديبدىءهوانه،لشديدربك

.يُريد")1(

وأنه،الحقهواللهبأنذلك"...وتعالىسبحانهيقولالحجسورةوفي

التيوهي،شيءيحدهالاتعالىفقدرته..قدير")2(.شيىءكلعلىوأنهالموتىيحعي

الالهفهوعجبولا...شيءدونهايقفلاالتيالمطلقةإرادتهبهتتعلقماتنفذ

فيشيءيعجزهولا،يريدلماولاراد،لحكمهمعقبولا،غيرهربلاالذي

...لأرضاأوالسموات

ولكنالأرضفيالتمكننفسهيمنحأنيملكلاالقرنينفذو...ذلكوعلى

...تعالىقال...سبباًشيىءكلمنوآتاهالأرضفيلهمكنالذيهوت!عالىاللة

...")3(سبباشيىءكلمنوآتيناهالأرضفيلهقكناإن"

ص!-ب!!وت-المعرفةدار-ومفهرمهمنطوقهفيالقرآنىِالقصص-الخطيبالكريمعبد:وكذلك=

.934ص:288ص،48

.223صر:921ص-القاهرة-يبغرمكتبة-القرآنمنقصص-زهرانمحمود:وكذلك

.224ص:238ص-سابقمرجع-أزادالكلامأبومولانا:وكذلك

.16-12البروخسورة(1)

.6الحجسورة(2)

.84الكهفسورة(3)
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كريماً،ملكاً(قورش)كان"..هيرودوتعنهقالالصالحالعبدهذا

كانبلالملوكمنكغيرهالمالجمععلىحريصاًيكنلم،للغايةسمحاً...جواداً

خيرفيهماكلويحب..للمظلومينالعدليبذل...والعطاءالكرمعلىحرصه

..."البشر

وليديا--ميديافيهزمهمالذينالملوككلعنعفاإنهعنهالتاريخوقال

إماراتوكل...مصرحدودحتىالشاممنوتوابعهابابل:القديمالشرقوممالك

وجبالقزوينبحرحتىالشمالوممالك...وسيحونالسندنهرحتىالقديمةإيران

فيالقرنينلذيمكَناللهأنعلىالتاريخيشهدهكذا...الأسودوالبحرالقوقاز

...الأرض

...قورشبعدل-والإِنجيلالتوراةفيجاءكما-القديمةالكتبوتشهد

...زرادشتبعبادتهأمرالذيالواحداللهلعبادةودعوتهوكرمه...ورحمته

أعدائهموجهفيالحديديالسدبإقامةالبدائيةللشعوبونصرته...للخيرودعوته

خيرربيفيهمامكنَي"...قائلاًمنهمالخراجأخذورفضه...المتوحشين

..."ردماًوبينهمبينكمأجعلبقوةفأعشوني

فيبأصهالقديمالعالمربوعوالسلامالأمنساد،صالحعبد...

...رحيما...عاقلاًملكاًكان"...فنزينوفيهقالصالحعبد...عصره

وجوده،عظمتهتفوقهمته...الحكماءفضائلالملوكنبلمعفيهاجتمعت

فيه-حلديدنهللمظلومينالعدلوبذل،شعارهالإِنسانيةخدمة،جلالتهيغلب

"...والسماحةالتواضع-والعجبالكبرمكان

القرنينذيقصةمعالجةفيالقرآنمنهج

...القرنينذيلقصةالقرآنيالسردواستمر

والشموليةوالموضوعيةالحقعنيحيدلاقصصمنالقرآنفيوردماوكل

مكَنالذيالصالحالعبدهومننالقرآنيذكرفلم...التفاصيلعلىالتركيزوعدم
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الموعظةوإنما...التاريخأحداثسرديكنلمالغرضلأن...الأرضفيلهالله

...الحسنة

...جزئياتمنعنهيعرضوما،مراحلمنقصصهفييطويهبمافالقرآن

عنومضموناًشكلاًيختلفالذيالقصصيبمنهجهينفرد...فجواتمنيتركهوما

بتدوينعنيت-فاتحتهاذلكعلىتدلكما-التوراةلأن...والانجيلالتوراةمنهج

إلىالحظيقةبدءمنذالخلقتاريخفيأسفارهامنسفرأولوكانالتاريختفاصيل

دانيالإلىنسبوهسفر"القديمالعهد"دفتيوفي...السلامعليهيوسفموت

اليهودأسرايامياهرؤفيعنهلهكشفومالهأعماتفاصيلعنيطولشرحفيهالنبي

وأحسنواكرموهوكيفالعديدةبنبوآتهبابلملوكإلىتقربوكيف...ببابل

...وفادته

القرنين.ذيكورشعنيليمامانمئه(ا:8)المذكورالسفرفيوجاء

منهيراسوسبمدينةكنت...الملك(فرببلش)لجلوسالثالثةالسنةفي"

رأيت...!!!الثانيةللمرةالرؤيافرأيتأولائيضهرشاطىءعلى،عيلامأعمال

إلىمنحرفاًمنهماالواحدوكان...عاليانقرنانله،النهرشاطىءعلىواقفاًكبشاً

بالوقوفلحيوانقبللا،وجنوباًوشرقاًباًغربقرنيهينطحالكبشورأيت...ظهره

هذهفيأفكرأناوبيما...!!!!!!جداًهوكبيراوصار،يشاءمايفعلفهو،أمامه

وكان...كلهاالأرضوجهوغمثى،الغربجهةمنأقبلتيساًرأيتالظاهرة

القرنينذيالكبشمناقتربالتيسإنثم،عجيبقرنالتيسعينيبينبارزاً

وذالكبشفأصبح،وداسهوصرعهقرنيهفكسرإليهعمدثم،مغضباًمنهونفر

..."عليهينصرهناصرمنمحروماً،مقاومتهعنعاجزاًالقرنين

وتفاصيلوحكاياتحكايات...يرمياهسفرويشعياهسفروفي...

أيديعلىأورشليمتخريبتفاصيلإلىيشيرمايشعياهسفرفيجاءفمثلاًوجزئيات

ثم...وبسببهيديهعلىعمارتهاتجديدويكونكورشسيأتيوكيفالبابليين

:(ا:45)في...يقول

مرضاتييتمموهوليراعءبأنه"قورش"خورشحقفيأقولوإني"

لأجعلاليمنىبيدهأخذتأنا،،خورشأمسيحهشانفيالربيقول...كلها
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...تلوالأبوابالأبوابلهوأفتح،الملوكسواعدمنالقوةوأنزعحوزتهفيالأمر

الأبوابوأكسر...سبلكمناعوَفيماوأقؤم،يديكبينأمشىإني...أجل

كلأفعل...المغيبةالبيوتفيالتيوالكنوزالمدفونةالخزائنوأمنحك،النحاسية

لأجلصراحةباسمكناداكالذياصائيلإله،الربأناأننيلتعلمذلك

....!!!!"اسرائيل

إنجيل-لوقاإنجيل...الرسميةالأناجيلفينجدهالنمطرنفس...

منهاالغرضانبسهولةنجدفواتحهاففي...مرقصإنجيل-متىإنجيل-يوحنا

وعرفوا،أقوالهوسمعواأفعالهشاهدوامماوذلك،السلامعليهالمسيحيختارتدوين

..\.سيرتهمن

الكريم،القرآنفاتحةأما...

صراطهإلىوالإرشادقويمدينإلىالهدايةمنهالقصدأنإلىأشارتفقد

...المستقيم

نعبُذإياك،الدينِيوممالكِ،الرحيمِ،الرحمنِالعالمينربِدثهالحمد9

غير،عليهمأنعَمتَالذينصراطَ،المستقيمالصراطَإهدِنا،نستعينواياك

...!الضالينولاعليهمالمغضوبِ

بالهزلهووما...فصلقول

القرآنفيوردمابينوالمحتوىالأسلوبفيجلياًالفرقنلمس!وهكذا...

...المقدسالكتابفيوردوماقصصمنالكريم

...الحسنةوالموعظة...والإرشادللهدايةفالقرآن...

...معبراًموجزاًالقرآنيالعرضجاءثمومن

مغربنحوبجيوشهسيرهذكرالقرنينذيشخصملامحبينأنبعدنجده

ويستوليفيمتلكهيابسمنأمامهشبرمنيكنولم...البحراوقفهحتىالشمس

...عليه
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منفيهماينزفكأنهبحمرةتخف!بوقدالمحتقنالشمسقرصبعدماذا

...العليةلذاتهإلأاستمرارولاوحدَهُدلّهإلاّ!ماَلأنهويعلنطاقة

هوىثمالأفقعندوتضاءلواحتَضرَاصفروقدالشمسقرصبعدماذا

يسكبهمااللذينوالطينالماءبينأزميرخليجفي...الحمئةالعينفيغارقاًوسقط

...؟"جيديس)ضهر

الأعظمالخالقإلىيشدهماالمشهدهذافيالقرنينذوقورشرأىلقد....

...المتعالالعظيمالباسطالقابضالأفلاكومسيزوالأرضالسمواتمالك

حيثحمئةعينفيالشمسسقوطأمامالعريضملكهرغمتضاءللقد

اللّهوجهالأهالكشيءوكل...نهايةشىءلكلأنفعرفبعدهاالدنياأظلَمَت

زرادشت-مناستمدهاروحيةخلفيةمنلديه-بماقورشتوصللقد...الكريم

....الآفاقفيالنّهوعظمة...والمماتالبعثحقيقةإلى

...بهيفعلفماذا...قبضتهفيصارقدليدياشعبهوها

والتنكيلتأديبهمأوعنهمالعفواختيارحريةالقرنينذااللهمنحلقد...

شأنههذاكانمنوقال...وآمنتابعمنالعفوالقرنينذوواختار...بهم

...ورحمةوأمانوتكريمويسروعطففسماح

...وتأديبوعنصبالأعناقفضربوتجئروطَغَىكقرَومن

...تعالىقال

ووجدحمئةعينفيتغربوجدهاالشمسمغرببلغإذاسبباً،حتىفأتبع"

منأماقال،حسناًفيهمتتخذأنوإماتعذبأنإماالقرنينياذاقلناقوماًعندها

فلهصالحاًوعملآمنمنوأما،نكراًعذاباًفيعذبهربهإلىيردثمبهنعذًفسوفظلم

..."يسراًامرنامنلهوسنقولالحسنىجزاة

...العظيماللهصدق
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يحكىيخاًتارالقرآنكانما

يمكنيخياًتارمصدراً.أخبارمنقصهفيماالقرآنيعتبرلامنالمستشرقينومن

يحددهاومماالتفاصيلمنالأخبارهذهخلو-رأيهمفي-ذلكوسبب،عليهالاعماد

والجديدالقديمالعهدكتبفيجاءمامعبعضهااتفاقوعدم،والمكانالزمانفي

القديم.التاريخوكتب

...لهمنقولونحن...

للهدفجاءإنهقالومن...؟تاريخالعظيمالقرآنإنقالومن

.؟القصصي

...حسنةوموعظةهدايةالعظيمالقرآن

بماالاتعاظمنهافالهدفالقرنينذيكقصةقصصيعرضالقرآنفيجاءفإذا

...مآلهمكانوكيفالأولونعليهكان

عناصرمنيحيطهابمايهتملمالقرنينذيقصةعرضحينالكريموالقرآن

يذكرهاولا...حدوثهاتاريخلبيانالقصةيذكرلالأنه...والمكانالزمان

...بتفاصيلهاللإحاطةأوبحوادثهاوالتفكهللتسلي

...العبرةلأجلالسابقينقصصيذكرالمستشرقونأيهاالقرآن

...")1(الألبابلأوليعبرةقصصهمفيكانلقد"...تعالىقال

فتحهاالتيالدولولا...القرنينذيقصةحدوثزمانلنايذكرلمالقرآن

...رأيناكماالعمومياتأعطىولكنالقرنينذو

التاريخ.وعلموالجغرافيةالأثريةللكشوفالتفاصيلوترك

القصصبعضيخالفماالقديمةالتاريخكتبفيوردقدكانوإذا

فيوليس-البشروضعهاالتيالقديمةالتاريخكتبفي-هيفيهافالخطأ...القرآني

.111-يوسفسورة
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الحقهوإنما،والسلامالصلاةعليهمحمدنبيهإلىاللهأوحاهمافكل...القرآن

التاريخحاللأن....الكذابالمخطىءهووناقلهالباطلهوخالفهوما،المطلق

المجالهذافيتعتمدحجةيكونبحيثوالضبطوالتحريالدقةمنيكنلمالقديم

....به)1(يعتدتواترولا،سندهارجالبسيرةالتامةللمعرفةبهايوثقروايةلاإذ

يذوقصةالمقدونيالاسكندرقصةبينالاخباريونربطكيفرأيناولقد

القرآنزصدق.وبر..الحقيقةعنذلكبعدنفسهاالأثريةالكشوفوأثبتتالقرنين

...القرنينذيلشخصيةمحددةوملامحمعينةمعالموضعفقد...وحده

...عليهاالاسكندرملامحتنطبقولم

صالحاً.عبداًكانهو،فلا

...فقطمشرقهابلغوإنما..ْ.الحمئةوالعينالشمسمغرببلغ،ولا

.ومأجوجيأجوجلصدالقوقازجبالبينالسدبنىهو"ولا

...أمرهاعلىالمغلوبةالشعوبمنوالهباتوالجزيةالضرائبعنتنزههوولا"

أنهالقرنينذيعنالقرآنفيجاءوماقصتهبينيربطونالاخباريينجعلماوكل8

...قرنينذيتاجرأسهوفوقالاسكندروجهعليهارسمالنقودمنقطعةعلىعثر

بعدإلاّتصكلمالنقودقطعةلأن...الأساسمنساقطالسبهذاوحتى

...البطالمةهمصمموهاوالذين...وفاته

يذوقصةسيرسملوكقصصبينالاخباريونربطكيفأيضاًرأيناولقد

...ذلكغيرنفسهاالأثريةالكشوفوأثبتت...القرنين

م(وهاليفي1764-م1761)ولء،!-ال!نأ،،ألما؟ءللا11،اتيبؤوراكتشفهمافكل

يدل...(1)(2981-2881)،(كأ)ئا4ءنجا!روجلاز،(9681)،،11فىاح7لم"

.222ص-سابقمرجع-نقرةالتهامي.د:انظر(1)

.465ص،464ص-2جزء-المنارتفسير:وكذلك

.146ص.سابق-مرجمفخريأحمد.د:انظر(1)

ع+ا9لااحاااحأع3)ح!ا!)ح:عول!اس!4لاه!ع(3!7.ع،ءأ؟!3!فىع3!أ.5891:وكذلك
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بلقيس-زوجعمرو-يرعششمر)مثلالاخباريونذكرهمالذينالملوكأنعلى

العالمزعامةيتنازعونوالرومالفرسكانزمنيةفترةفيعاشوا(القرنينذويقيشأفر

...مشرقهاأوالشمسمغربلبلوغحميرملوكأمامالطرقكلويقطعون

(م-1767م)1761نيبؤور"3؟لماط?للا،4ء،3-4!تا"زاركارستنفقد...

،1761شنةالخامسفردريكالملكأوفدهادانمركيةعلميةبعثةرأسعلىاليمن

وفي...القديماليمنعنللنشربالرسومالأبحاثجميعإعدادكارستنواستطاع

وضعوقد...اليمنتاريخعنقديمةنقوشعليهحجراًالهولنديينأحدأعطاهالمخا

عنوانه:بالألمانيةذلككلعنكتاباً

،،بم34؟،ء+لاأء؟ولث!3،!ء3حث!-اءأطلما!ول7!ولكد*3أطحول.كل!هء"ولث!!!ح!

9177سنةوالأخرى1773سنةمنهابالفرنسيةمراتعدةبعدفماوترجم

،،ء*3ح3أ!أ،5!ء4سا،كلهـ!3أ؟خ":نبعنوا

ذكرأيفيهاليسولكن...الزاهرةاليمنلحضارةشرحالكتابوفي

ياجوجشعوبليحجزمأربسدبنواأنهمأوغزواًوالصينالهندإلىلوصولهم

...المعذبةالبشريةعنوماجوج

...الإخباريينمزاعمفندوبذلك

عنالأقدمينبرواياتاليقينماخذنأخذأن-هذهوالحالة-اذندنافليس

...البعيدماضيهم

...بغيردليلننقضهاأنكذلكلناولي!س

(18!ا3)ل"؟"ء30"+!+-اكلهـ3!6+ها،ول!أرنوتوماجوزيفهووها...

النقوشمنكئيراًويجمعماربسدويشاهدالمنطقةيزورالفرنسيالصيدليالرحالة

الريفي-عنهمشهورهوكما-مأربسداستخدامعلىتدلوكلها...السباية

...المتوحشةالقبائلهجماتصدفيوليسوالزراعة

ذكرهاالتيالعناصرمنواحداًعنصراًالتاريخيةالشخصيةتنقصأنويكفي
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...والمطابقةالبحثدائرةمنلنستبعدهاالكريمالقرآن

2918(-)1882،(ع344!لماا،3ء3*)حجلازركشوفجاءتوقد

الفضيلةأصحابذكرهمالذينالثلاثةحميرملوكأحديكونأناستبعادنالتدعم

جلازرعليهاعثرالتيفالنقوشالكريمالقرآنقصدهالذيالقرنينذاهوالمفسرين

أبحاثأنكما،مشاهدتهايريدلمن...بفيناالشرقيةالدراساتمعهدفيزالتما

لمنورودوكاناكيسموللرمنكليدعلىم8091سنةوفاتهبعدنشرتقدجلازر

...عليها)1(الاطلاعيريد

فيليبسوندلوبعثةام369سنةاليمنإلىالمصريةالجامعةبعثةنتاجوكل

حضارةيؤكد.ام529سنةمارسفيإلعربيةالدولجامعةوبعثة،ام529سنة

ومغربهاالشمسمشرقإلىغزواًوصولهمإلىإطلاقاًيشيرلاولكنهالقديماليمن

...الكريمالقرآنفيجاءكماونحاسحديدمنسدببناءالمغوليةالقبائلأوصد

القصصسائرمعالقرآنفيالقرنينذيقصةاشتركتكيفلمسناولقد...

...والحوار-والحدث-الشخصأهمهاومنوعناصرهاخصائصهافي

أنهإلىآزادالكلامابومولاناعندالتاريخيالتحليلانتهىفقدالشخصوأما

عندحتىطيبةسيرتهصالحاًعبداًفوجدناهبعدهذلكتتبعناوقدالفارسىكورش

والمحبةالخيرإلىدعا...متسامحاً....والحديثةالقديمةكتبهمفياليونانأعدائه

وهاجر...عمى،5منوأدّب...الباطلوتركوالشرورالمظالمعنوالبعد

"سارد"حكمليدياملكإلىأعادبل...آمنمنوسامح...اليونانالىبعضهم

...العاصمةسارديسأو

..القرآنيقصدهالذيالقرنينهوذوكورشأنكدنؤلافنحنذلكورغم

اكتفى...وكالعادةذلكيذكرلمالقرآنلأن...تأكيددوننرجحفقطوإنما

شيءكلمنلهاللهبعطاء-تمتعهالأرضفيالتمكُن...صفاتهبعضبذكرالقرآن

...كفرلمنتعذيب...أيونيةأهلمعاملةفيالعدل-...القوةأيسبباً

عننقلا154ًص-سابقمرحم-فخري.د:انظر(1)

(1)انل!حا43+*،ع!"40في!ا)(!أثهكا!!اي!48"4لأا،ح7ع!خأظا0"!أخح؟؟!ولي43!أ7"!ءأ!+.139.1
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القبائل)مساعدةالضعيفونصرة...الصالحالعبدصفاتوهيآمنلمنوحسنى

المنغوليةالقبائلتهجملاحتىداريالمضيقسدفيالقوقازجبالعندالضعيفة

...ومأجو!(يأجو!باسمالقرآنذكرهاوالتيعليها

التيالتاريخومعطيات...القرآنذكرهاالتيالصفاتهذهعلىوبناء

من...كورششخصعلىلانطباقهاأزادالكلامأبومولاناوتأكيد...تضاهيها

القرآنلاكرايقريينِالذيذاهيركورشيييكودطأدطترجيحناجاءكلهذلك

-!-----...يماِلكرص

والمكانالزمانذكرعنمجرداًالقرآنفييعرضمافكثيراًالحدثوأما

الشمس-مطلعمثلاًالزمانعنالقرنينذيقصةفيالقرآنذكرفقد...بالتحديد

حالةفيهناكيسكنونبقوممقروناًالشمسمطلعذكرالمكانوعن-الشمسمغرب

العينوذكر...ستراًالشمسدونمنلهماللهيجعللمهمجحفاةعراةجداًبدائيةا

الماءكدرةفيمنحدرةالشمستغربحيثهناكأشداءمنظمينبقوممقرونةالحمئة

بالطبعالقرآنيحددولم..أزمير.خليجفيجديسمياهسقوطأهاجهالذيالعكر

فيهوردتلوالتيالتفاصيلتلكتتبعمنوأقدسأعظمفمهمته...التفاصيلهذه

نأدونحاكياًقاصاًعمرهجلوالسلامالصلاةعليهالأعظمالرسوللقضى

...الرسالةيبلغأنودون...تنتهي

نأنفهمأنلناوترك...فتحةبهاجبليةمنطقةفيالسدمكانالقرآنوذكر

ومأجوجيأجوجعليصعبنهاياتإلىالامتدادعظيمةالجبليةالسلسلةهذه

الأسودالبحرومياهالشرقفيقزوينبحرمياه...الأرجحعلىهيتلك.سلوكها

..والسير.بالحركةمصحوباًالقرنينذيقصةفيالحدثوجاء...الغربفي

مقرونةالقرنينذيقصةفيجاءتفقدالقرآنيةالقصةفيالحركةعنوأما

والزحف...البحرإلاحدودلاحيثالشمسمغربنحووالاندفاعوالقوةبالغزو

صمهِرحيثالسدوبناء...الشمالصوبوالاتجاه...الشمسمطلعنحو

معناهافيالحركةوهذه...المنصهرالحديدزبرعلوصبالنحاسواذلبالحديد

...الحسنةالموعظةنبضاتالأحداثفيوبعثبالحياةالقصةملأفريدنمطالشامل
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الدقةفيغايةوالوصفديناميكياًوالسياقمتفاعلةالمختلفةالمواقفوكانت

...والإعجاز

فيهارسمبلفحسبالتبسطمسلكبالقصةيسلكفلم..الحوار.وأما

الشعوبمنومواقفهوآرائهالنفسيةخواطرهعنبالتعبيرالقرنينذيشخصيةمعالم

الاعجازأسلوبيقتضيهماعلىالحوارمعانيصيغتوقد...حاربهاأوزارهاالتي

...القرآني

انهمالقرنينلذيوانكسارذلةفيالبسيطةالشعوبقول..مثلاً.انظر

قولهفي..وماجوج(.)ياجوجالمنغوليةالقبائلهجماتبسببللفناءمعرضون

...تعالى

لكنجعلفهلالأرضفيمفسدونومأجوجيأجوجإنالقرنينياذا"قالوا

وكرمونزاهةبقناعةالقرنينذوعليهمفيرد."سداًوبينهمبينناتجعلأنعلىخرجاً

...وشهامة

..ردماً"وبينهمبينكمأجعلبقوةفاعينونيخيرربيفيهمكنيما"قال

...المعجزالقرآنيالحوارهوها...

الموحيةاللقطاتاختاروإنمابينهمدارماكلالقرنينوذيالقومعنينقللم

دلالةاكثروتكون...بالحاجةوتفيالغرضتحققالتيالحيةوالعناصر

...ومغزى

مظهراً...الحدثفيوالحركةللحياةباعثاً-بساطتهعلى-الحوارجاء

فيبالقارىءدافعاً...للشخصيةالحقيقيةالترجمةعنكاشفاًللغرضدياًمؤللمغزى

...عالمهاإلىعالمهمنفتنقلهليعيشهاالعظيمةالقرآنيةالقصةتجربة

....ةوعبر...زإمحجا

مناعجزمقارعيهماالقولفنونمنفيهاللهأبدعالذيالكريمالقرآنإنه

التشريع،وساميالحكيمةالمعانيبليغمنفيهوأوح،معارضتهعنالبيانأهل
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...تبلغولن...البشرعقولإليهتبلغلمماوالعلميةالعقليةالإشاراتوروعة

...يُوحَىوحيلأنه

برهانهادعوةوهي...الوحينفسوالمعجزة...المعجزةنفسالوحيفكان

...النبوةصدقويدعًم...اللةعندمنأنهايؤكدبها،متصلودليلهامنها،

عليهاللهصلىالنبيأنهريرةأبيعنالصحيححديثأصلهالذيالمعنىويوضح

الذيكانو)نما،البشرعليهآمنمثلهماالآياتمنأوتيإلانبيمن"ماقالطْ:وسلم

...)1(.!القيامةيومتابعاًأكثرهمأكونأنفأرجو،إلمطاللهأوحاهوحياًأوتيت

...بسيطتاريخيوتحليلجغرافيةيةرؤفيالقرنينذيقصةتلك

للمهتدينوهدىعبرةمنفيهاماإلىوهداهموالمسلمينالاسلامبهااللهنفع

،الألبابلأوليعبرةقصصهمفيكان"لقد...القائلينأصدقوهوتعالىقالكما

ورحمةوهدىشيءكلوتفصيليديهبينالذيتصديقولكنيفترىحديثاًكانما

...")2(منونيؤلقوم

334ص13جزء-الشفاءفيعياضأخرجه(1)

111-يوسفسورة)2(
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وَالمصًادوا!راجع

العربية؟المراجعأولاً:

-3

-6

-7

-8

-9

-12

-13

الكريم.القرآن

.(البخارياسماعيلبنمحمد)البخاريصحيح

.(النيسابوريالحجاجبنمسلم)مسلمصحيح

.التوراة

الأربعة.الأناجيل

الشعب--الإسلاميةالمعارفدائرة-وآخرونخورشيدزكيابراهيم

.1:31لأجزاءا-القاهرة

.7491-7191القاهرة-الأجزاءجميع-العظيمالقرآنتفسيركثير-/ابن

.بيروت-الأجزاءجميع-والنهايةالبداية-كثيرابن

.ليدنطبعة-لكوالمماالمسالك-خرداذبةابن

.6591-بيروت-الأولالجزء-التاريخفيالكاملالاثير-ابن

.القاهرةطبعة-الأرضصورة-حوقلابن

-المعارفدار-القرآنآيتأويلعنالبيانجامع-الطبريجريرابن

.5791القاهرة

.(رحلات)الخامسالجزء-يةالتذكارالكتبسلسلة-جبيرابن

مصر.طبعة-الدهوروقاحفيالزهوربداخ-أياسابن

دمشق.-الفهرس-أمدروز-القلانيابن

.ام519سنة-ليدن-اليمنبلادصفة-الدمشقيالشيبانيالمجاورابن

.بيروت-الكشافطبعة-خلدونابن

.2391سنةليبزج-الخاليةالقرونعنالباقيةالآثار-البيرونييحانالرأبو
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-14

-16

-17

-18

-91

-02

-21

22-

23-

24-

-25

26-

27-

28-

92-

-03

-31

32-

هـ-ا293-القاهرة-الشعب-القرنينذيعنويسالونك-آزادأبوالكلام

.م7291

.القاهرة-القرآنترجمان-آزادالكلامأبو

.البلدانتقويم-الفداءأبو

سنة-القاهرة-الأجزاءجميع-البشرأخبارفيالمختمر-الفداءأبو

هـ.ا325

عبدالله.دتحقيق-(العربجزيرة)-لكوالمماالمسالك-البكريعبيدأبي

.ام779سنةالسلاسلذات-الغنيم

.الرياض-الثالثةالطبعة-التاريخعبراليمن-الدينشرفحسينأحمد

هـ.ا..!اسنة

الأنجلو--القديمالشرقتاريخفيدراسات-(دكتور)فخرياحمد

.القاهرة

المصرية.الكتبدار-11جزء-الصغرىميديا-استرابون

.6791-القاهرة-الأولالجزء-التاريخأحقابفيالعرب-مدنيأمين

القديم-واليونانالشرق-اجزء-العامالحضاراتتاريخ-إيمارأندريه

.بيروت

.القاهرة-الجغرافيةالمذكرات-زكيوأحمدالبدراوي

التونسيةالشركة-القرآنفيالقصةسيكلوجية(دكتور)-نقرةالتهامي

.ام719سنةللتوزيم

-حميدةالرحمنعبدد.ترجمة-أفريقياوصف-الوزانمحمدبنالحسن

الإسلامية.سعودبنمحمدالإمامجامعة

هـ.2013-القاهرة-نفيسأنفسفيالخميستاريخ-بكريالديار

الثاني.الجزء-والنحلالملل-الشهرستاني

-الأجزاءجميع-القرآنتفسيرفيالجواهر-جوهريطنطاويالشيخ

.القاهرة

.القاهرة-الأجزاء-جميعالكريمالقرآنتفسير-الشربينيالخطيبالشيخ

.بيروت.13مجلد-الباريفتح-الغسقلانيالشيخ

دار.بيروت-الأجزاءجميع-(تفسير)القديرفتح-الشوكانيالشيخ

المعرفة.
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33-

34-

-35

36-

-*

38-

93-

-04

-41

-42

43-

-44

-45

46-

47-

48-

94-

-51

-52

-53

16(:12الأجزاء)الرابمالمجلد-القرآنظلالفي-قطبسيدالشيخ

.بيروت

.(مصرطبعة+مخطوط)مصر-الزمانتاريخفيالجمانعقد-العيني

مصر.طبعةالكبير-التفسير-الرازيالفخر

.م5591-القاهرة-المحيطالقاموس-أباديالفيروز

.01مجلد-البخاريصحيحلعثرحالساريارشاد-القسطلاني

.القاهرة-المقدسالكتابدار-المقدسالكتاب

سنةبيروت-221جزء،الجوهرومعادنالذهبمروج-المسعودي

.ام739

.م6191بيروت-الزمانأخبار-المسعودي

.م6891-القاهرة-والاشرافالتنبيه-المسعودي

.القاهرة-لأثارواالخطط-يزيالمقر

-ا!وععليبنمحمدتحقيق-والثانيالأولالجزء-اجمليل-الهمداني

.م6391القاهرة

محمودمحمدترجمة-العربجزيرةماضىعنالبحث-كورنولبروسبيتر

.القاهرة-الشهاوي

.القاهرة-زهرانسعدترجمة-كتابالألف-الفرعونيةمصر-يويوتجان

.القاهرة-الإسلامقبلالعرب-زيدانجرجي

.القاهرة-البيئاتمنأنماط-)دكتور(حمدانجمال

-مصر.ثور8باالتفسيرفيالمنثورالدر-السيوطيالدينجلال

2،3الجزء-الإسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل-)دكتور(عليجواد

.ام719بيروت

الأنجلو--فخريأحمد.دترجمة-الحضارةانتصار-يستدبرهنريجيمس

.م9691القاهرة

حامدمحمد.دترجمة-الإقليميةالعالمجغرافية-وآخرونويلرهـ..جز

.بيروتالحياةمكتبة-وآخروا:االطائي

-اسطانبول-والفنونالكتبأساميعنالظنونكشف-خليفةحاجي

هـ.ا321

هـ.ا451-الأستانة-جهاتنما-خليفةحاجي
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المنعمعبدالديننورمحمدد.ترجمة-القديمإيرانتاريخ-بيرنياحسن-54

مصر.-الأنجلو-السباعي.دو.

.الرياض-الجغرافيالمعجمالجاسر-حمد-55

والنشروالترجمةللبحثايىمةدار-5،6،7الأجزاء-العربالجاسر-حمد-56

.ياضلرا-

.والأنبياءالأرضملوكسنيتاريخ-الأصفهانيحمزة-57

.م5291-القاهرة-معينخربةنقوش-(دكتور)نامييحىخليل-58

.الأولالجزء-الأمريكيةالمعارفدائرة-95

.م3491-بيروت-القيسامرؤ-خوريرئيف-06

الدواخلي-الحميدعبدترجمة-الإسلامقبلسوريةفيالعربديسو-رينيه-61

.القاهرة

.القاهرة-السلفيةا!لطبعة-القديماليمنحضارةيختار-عنانعليبنزيد-62

-العربمجلة-العربجزيرةشبهفيجغرافيةنظرة(دكتور)الأحمدسامي-63

.م9691الرياض-السابمالعدد

-بيروت-الاسلامقبلالعربيختارفي-)دكتور(الحميدعبدزغلولسعد-64

.ام759

.الجديدةالثقافة-اليمنتاريخمعالم-ناجيسلطان-65

جميع-الالهيةالفتوحات-بالجملالشهيرالشافعيالعجيليعمربنسليمان-66

.الآجزاء

المعارفمنشأة-الاسلاميالعالمجغرافية(دكتور)الشاميالدينصلاخ-67

ية.الاسكندر-

-القاهرة-الأولالجزء-السياسيحضرموتتاريخ-البكريصلاخ-68

هـ.ا35!ا

-بغداد-الأولالجزء-القديمةالحضاراتتاريخفيمقدمة-باقرطه-96

.م-1888-كلكتا2جزء-الهنديةالطبعة-يمظْفرناْ-07

.م0791-القاهرة-عالميةدعوة-الإسلام-العقادعباس-71

المعرفة-دار-ومنطوقهمفهومهفيالقرآنيالقصص-الخطيبالكريمعبد-72

.بيروت
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وأبحاثفولوجياالجيومور(-دكتور)خفر-الرحمنعبدالعليمعبد-73

.(م7291)قسنطينة-البعث-مطبعةجغرافبة

-القرآنفيالجغرافيةالظواهر-(دكتور)خفر-الرحمنعبدالعليمعبد-74

القصيم.-الشريعةكليةطبع-م0891سنةمحاضرة

الإقتصاديوالتخطيطالسكان-(دكتور)خضر-الرحمنعبدالعليمعبد-75

القصيم.-الشريعةكليةطبع-9791سنة(البشرية)الجغرافية

المصرية-النهضة-القرآنفيالجغرافيةخضر-الرحمنعبدعبدالعليم-76

.م9791-القاهرة

للدراساتالإيمانيالمنهج-(دكتور)خضر-الرحمنعبدالعليمعبد-77

سنة(الطبعتحت)والنشرللطباعةالسعوديةالدار-القرآنفيالجغرافية

فيمقالاتسلسلة-الشب-(دكتور)خفر-الرحمنعبدالعليمعبدا-78

.م-7791نواكشوط-اليهودتاريخ

المصرية-النهضة-اليونانيالتاريخ-(دكتور)-عليأحمداللطيفعبد-97

.م5891-القاهرة

الأدنىوالشرقمصرحضارة-وآخرون)دكتور(-بكرأبوالمنعمعبد-08

.القاهرة-المعارفدار-القديم

الهند-فيالدينيالمصلحآزادالكلامأبو(دكتور)-النمرالمنعمعبد-81

.القاهرة

.بيروت-العربيالتراثإحياء-الأنبياءقصص-النجارالوهابعبد-82

العربي-الرائد-دارالقدماءالايرانيون-(دكتور-)حسنينمحمد-عبدالنعيم83

.القاهرة

-المعارفمنشأة-الجافةالأراضى-(دكتور)-شاهينالوهابعبدعلي-84

.م7691-الإسكندرية

.م6491-القاهرة-العربجزيرةشبه-كحالةرضاعمر-85

الحديثالأقصىالشرقتاريخفيمذكرات-(دكتور)-أباظةفاروق-86

.م7891سنةيةالمسكندرجامعة-والمعاصر

إدواردترجمة-الأولالجزء-العربتاريخ-(دكتور)-حتيفيليب-87

،م6591بيروت-وآخرونجورجي
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الثانية-الطبعة-الأدنىالشرقفيالكنائسمجمع-المقدسالكتابقاموس-88

.القاهرة

.(مترجم)-الساسانيالعهدفيإيران-كريستنسن-98

دار-الأجزاءجميع-العشرينالقرنمعارفدائرة-وجديفريدمحمد-09

.بيروت-المعرفة

.م9691-دمشق-اليونانتاريخ-(دكتور)عيادكاملعمد-19

5291-القاهرة-الإسلامقبلماعصر-العربتاريخ-نافعمبروكعمد-29

جامعة-القديمالعربيختارفيدراسات-(دكثور)-مهرأنبيوميمعمد-39

.م07791سعودبنعمدالإمام

الشركة-اليهالإنسانيةوحاجةالإسلام-(دكتور)-مويىيوسفمحمد-49

.القافرة-والنشرللطباعةالعربية

.القاهرة-غريبمكتبة-القرآنمنقصص-زهرانمحمود-ء9

سسةمؤ-الأجزاء-جميعآسيافيالإسلاميةالشعوبمواطن-شاكرمحمود-69

.بيروت-الرسالة

-الأجزاءجميع-أفريقيةفيالإسلاميةالشعوبمواطن-شاكرمحمود-79

.بيروت-الرسالةسسةمؤ

سنة-القاهرة-اليمنوأقيالحمير-ملوكالحميريسعيدبننشوان-89

هـ.1378

-المعارفدار-القديمالأدنىوالشرقمصر-(دكتور)ميخائيلنجيب-99

.القاهرة

.لبنانمكتبة-العالمأطلس-وآخرون(دكتور)زيادةنيقولا-001

.القاهرة-الإعتصامدار-يتحدىالإسلام-خانالدينوحيد-101

،االأجزاء-اليونانحياة-الثانيالمجلد-الحضارةقصة-دورايتويل-201

التأليفلجنة-محمودنجيبزكيوالدكتوربدرانمحمدترجمة-2،3

-5391.والنشر-القاهرةوالترجمة

سنةينايرعدد-(اليمنعن)المقتطفمجلةفيمقال-زكرياوصفي-301

3791.

.5591بيروت-أجزاءخمسة-البلدانمعجم-الحمويياقوت-401
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-المعارفمنشأة-البشريةالجغرافيةأسس-(دكتور)-الجوهرييسري-501

ية.الإسكندر

البابيعيمىمطبعة-القوقازيختار-وآخرون(جنرال)باشاعزتيوسف-601

.م0491سنةمصر-الحلبي

لماة)4ص!3ول.ل!.:ول؟!3هحول9لماح،3"ه("لأكا!زهه،ول34أ2!و.

كاح*6حص!33س!ولءلأاحهكا!ح4!أ0591.

ح!*؟"ح)):"+حء74أ)43ول4ء7أ)أ"33،أ51؟،!الأ5كاأول.

!.هث!ول3س!هزكاأ؟كا!ولز*35؟اولححول3ح5،)تهز4!كاه"كا!زأز"4!أول.7691

!4!*534كااء333."حأء3،ول"ح3،7أ6ز7أص!ول!ول.3191.

ص!.".038!ه3ز!لأ!2ول4ءةولح!كاول4ول؟!33أول؟4ح*أ،ح351)3،حلأ-4"؟4

3أ43زس!"،أ)!ول!53،كهأ"3)4؟أح"7ز"ءة.م!91

!.533.ء*ح:"+ص!ول3ص!ول!أولولك!3أ3أ43ول4"(ح3س!)ول51لا+ك!3،3هسأ-ول

.5918،104،

4!31أول:75!*لأس!،)2.07.

703لما!43.،ول!3!3كاأول7،4)33،كايأ4حء؟)!05191،3

لما5ول"،ح3:حهول43أ455أ"حء5"34!هأ4ءلما33ول3سأ.ولس!5،2!أ4أ،ول،)75.

.61

ك!ولول؟4س!3:هح3(ول"أ5(ء؟،أ"30،3لأ53لأ3كاأول.

ولء)ءولولس!أول!ولكا!لا:"+س!س!*رزص!ولحلااحس!"45،أ،5.107.ة3أ،1ولأءح،

لأس!"مم!7491،353.

ولك!..3))ءلالا.،م!34ألماس!3ص!4ص!،ولأ(3.لأأول7ص!ع343.3أ26913.

1155كاس!:!!طلأا5،أول!كاول4ول33لأكاأعولء"اأ!هول5391.

31كا!7ص!3س!4ول2،ولعولحولأ4،ول4ولعء*ول!أول1،3،")ل!،7481.

لى،حولث!ول!ء3ول،اكا!ول(هكاهلأ،4!أ،أهول5ل.4.ع4أع3.

لىح4ءولحأ)ولح3أح3ولءول:،،!سأس!4ح5س!7ء"43حسأ*43،أهح،،ع3أ58913.

ل!..!لاعلأ:ولأ""034لأ؟هك!س!3س!ص!؟،هصأول04ول،5191.

ص!حلص!3ول.:33ء)،ح"*أ!ء"3ول)4لأ"،3!هءك!(5ح"،رز،3140"ءك!353كا

.5594

ولل)أول+لماء*)حلأ،ه!لما")ء،أ5ول!ول4ولول4*ول!س!ول3أ،لا،ول34"س!33لملا!كا-،

42ولص!أ059.

ل.75ول.+،*ءول3،ك!.ءك!،ء!ه"؟أ41!3ح7أء".0751صأ.3491.

لى.ولحولولحا.حه*س!أأ"ء43"ك!س!كا!"ء!3لا،5"ح(3ول3،أ،طهول04ول1183.

ك!ط!وللاك!7،75س!3،أولكا5س!ه!3،"لا،ء5لأح42مما،،لأ10.))،5281.

"ك!4وللأك!75،*54ءح3"لا3أ4لماص!3ء4ك!ح!3!ه"أ؟ولس!33لا3ط.ول2ع4؟أ-4

أ،+)61.07.

ك!حع"ه"(س!3-+!73ء07،311).)).

ك!."ء،ك!ء3ء2أأ،2."لا3.ك!ح"!3!هأءص!34؟لأأول4،!س!3اأول2391.
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115

112
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911

012
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912
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أ،س!"ح3،-،ل!ا4أ!مماأ؟ه،كايم"ه!كا4ح؟3!أأ!ول،س!34.كلهـا!اس!*.2.3-،أح

3"،ح8621،3.

!.،3ءأ)ء*س!+ول3أ24هس!ول3،ا)ول4أ"حول03وللاأول33ء7أألأ3!3؟أسألأ.

سأ.لى.13)أ*،ء،+ص!!!هأ؟"كا!)!حص!7اهلا4هأول51ء"أ4)30*.هد1ول04ول،

.5891

ءصأ5+أ33"،ول.ز5لا3!لأءأولكاه!4كا!ول5ول(-5ح05لى5ول3ول!).

صألأول"ح،ول3ء*ولكاأ،،ا!!ء7)3*ول344ول4أس!3،،سأ5ول05191+04

طء؟!*ولكاه!ول"،،ول3*س!ولأ!،)01.75

صأ.)أ4أ4!س!لأول،ك!س!!هكا!؟"لأ51"(حهألما3هحولأ(ولس!ولأ7.3)ثه.04ء7ول.

اول.0"274،03حالم،ك!كاح!3حص!،لاح"353ط،6391.

07كاهلا!كا!كا!"ح+،ح"ح3ح؟أ)ء،3!3+7ص!)51،3ه7.

ش!*30335،ول.+.05،س!ط+!ص!أحولس!ولس!اولكالاول43كاأ؟ع43أ18883.

3.3؟ه32!*،ة13ولأ+7أس!4((1!)ح3،لأ3291.8.10.

س!أاأ"،3س!34ول!كا،ء4)015.75

3.ول.ولولة2لاألأول،ول!3؟أكاهول34!أس!314،!حأ4291،03.

3(.7ولأ،4:3س!7أهي3حأ+34أس!حك!03!ه،كا!أع.18183.

+هلاءص!؟ول.ول.له.،ول30،3لأآهأول3034لأ،4:10751،هسأول04ول،5191.

-2،3-

133

134

435

136

137

138

913

014

141

142

443
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الفقارث

38،48،96:السلامعليه-آدم

503:كيثآرثر

92،،174:آشور

175،176:بانيبالآشور

175:شروكينآشور

05:الملك-آرديس

052:آلياتس

241:مصرملك-آماسيس

7479،:الاله-آمون

166:باشاابراهيم

96،77-2427،92،67-:الخليلابراهيم

902:العلويموسىبنابراهيم

302:ابرهة

143،022:الصباخبنابرهة

!اا2:المنارذوأبرهة

26،27،33،38،14:حاتمأبيابن

52:ذؤيبابىابن

902:ماذنأبىابن

28!ا:الأثيرابن

28،96:اسحاقابن

72:الأنباريابن

89:اياسابن

3!ا:بطالابن

93:جريجابن

،36،38،14،74،76،77،82،19،147،161،274:جريرالطبريابن

113
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33:حاضرابن

162:الحايكابن

121،261،274،277،927،028،803-99،501:حوقلابن

281،151،153،155،028-61،601،121،126:خرداذبةابن

114،147،172:خلدونابن

151،153،258:رستةابن

151:الرقاعابن

6950،1،157،165:سعيدابن

35:سيناابن

34:طاوسابن

25،03،33،37،93،04:عباسابن

27،89:الحكمعبدابن

286:عربشاهابن

52:عساكرابن

44:غيَيْنةابن

703:الفقيهابن

136،!ا!ا-2!ا،دا.،35-32،38-23،25،26،92:كثيرابن

72:الكواءابن

03:لهيعةابن

62:ماكولاابن

915:الشيبانيالمجاورابن

72:مردويهابن

93:مسكويهابن

72:المنذرابن

82:هشامابن

82:افريقشبنبكرابو

86:بيابو

185:البلخيالحسنابو

145:الهمدانيالحسنابو

28،012،131،145:البيرونيالريحانابو

32:الرازيزرعةابو

72:الطفيلابو

134،914،151،153،154،091،191،591:البكريعبيدابو

34:الهنديعسافابو
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13:نةعواابو

،93،74،69،79،99،601،801،111،157،161،164:الفداءابو

165،022،281،283،992

913:ملكيكرببناسعدكربابو

،18،27،28،53،74،226،232،233،237،254:ازادالكلامأبو

256،268،288،092،312،033

37:الليثأبو

141،143:مالكابو

52:نصرأبيبنمحمدابو

12،25،43،333:هريرةأبو

792:أثروباتيس

092:أتيلا

942:أثولوس

24،144،157،915،162،165،222:الدينشرفحسينأحمد

24:حنبلبنأحمد

187:زكيأحمد

182:عليأحمد

54،915،922:الدكتور-فخريأحصد

601:الكاتبأحمد

86:أحمس

261:قي!بنالاحنف

924:أخيئوس

165:الادربسي

5،7،77:اردشير

146:الأولاردشير

925:بابكبناردشير

45:الثانياردشير

16:الرابعأردشير

42،53،83،88،98،031:ارسطوطاليس

651:شكيبلاميرا-أرسلان

491،991:أرنو

75:لملكا-يختيوسرا

42(كسرى)الثالثأريوس

255:أزتياض!

23،25،76:الأزرقى
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522،622،822،922،332،432:ستياجا،ستياكأ،ستياغا

25،62:بشربناسحاق

52:المحدث-اسرائيل

143،172:كربابوأسعد

145:ربيعةبنعمروبنأسعد

42:الأولالرومانيالاسكندر

614:سوراسكندر

.الكتابصفحاتاكثرفياسمهورد:(ا!بر)المقدونيالاسكندر

42:الأولاليونانيالاسكندر

52:-السلامعليه-اسماعيل

892:الصفوياسماعيل

111:اسوكا

191:اسيمافيوس

256:النبياشعيا

77:داربناشك

141:اشمح

28:اشيل

274:الاصطخري

!ا\1،2!اا:الأصفهاني

185:الأصمعي

29:الكلبيأطوبابس

791:الأعشى

92:أفريدون

177،183،215،222-17!ا،1،158!ا1،2!ا.،913:أفريقس

642:أفلاطون

09:افيستيون

162:القائد-الأقرع

143:مالكابيبنالأقرن

192:أقطاي

203:الأولأكزرسيس

26:لأميرا-أكسيارتس

48:نيمرزألفرد

141:الهميسع

138،173:يخضباليشرح

171:جالوساليوس
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!ا!ا،دا2:حبيبةأم

147،167،168،176:الحيرةملك-القيسامرىء

187:الريحانيأمين

185:واصفأمين

78:ايماراندريه

272:مورتكاثانطون

028،128،413:نوشروانأ

25:لملكا-اولمبياسب

472:اولياجلي

استياغ-ايختوويكو

413:ايلباورس

141:ايمن

942:أيون

-لا-

892:بابك

8،09دا،28:نبارمينيو

192:باطرخان

277:يدبايز

281،187:لبتنوفطا

34،44:لاماما-يلبخارا

76،121،423،272:بختنصر

187:يلبدراوا

92!ا،282:لمؤرخا-برس

06:ليلواا-برسنتس

156،187:المحسنعبدشرف-البركاتي

511:بروس

13!ا:بريبلوس

34:البزار

191:الملك-البسباس

06،16:الوالي-سوسبس

داايزيد:بنبشر

01،101،914،258:.بطليموس

134،914،151،153،154،182:عبيدأبو-البكري

235،256:بلشاصر
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03،913،014،142،145:بلقيس

162،167:بلليني

56:لمؤرخا-بلوتارك

711:بليمنبا!

941:بلينوسه

146:الثانيبهرام

147:الثالثبصام

258:اسفندياذبنبهمن

111:بوذا

62،36:بوروس

167:بروسبيتر

58،28:بيتي!

الريحانأبو=البيرونى

77:مطريوسبنبيلبوس

65:الشاعربيندار-

92:أندراسببنبيوراسف

-ت-

62،63:الملكتاكسل-

916،171،173،215:ا!برتبع

0143الأقرنبنتغ

143:حسانبنتبع

112،113،142،144:اليمنملكتغ

86:تتشي

68:تراجان

281:ترك

912،013:هوانجضيهتشن

192:ألمغوليئموجين

023:نقرةالتهامي

175:اومانتي

75:الملك-تيزيئوس

262،285،286،992،315:تيمور

247:الفيلسوف-تين
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-ث-
17:الثعالبي

136:ثمود

-خ-

52:لمحدثا-جابر

961:روفسولبرا-جام

86:بوبوتجان

141:غالببنجبار

315:اللهعبدبنالجراح

218:جبورجبرائيلجرجمي

،17،191،902س،135،913،014،145،171،172:زيدانجرجي

121،214

121:بختاذربنجسنس

151،153:سليمانبنجعفر

134،138،162،184،491،991،102،162،033:جلازر

26،27،14:السيوطيالدينجلال

251،126،284،285،092،192:جنكيزخان

184،218:الدكتور-عليجواد

48:جوبيتر

513:أرنونوماجوزيف

166:فلبيجون

922،264:بريستدهنريجيمس

-ح-

79:بوستبحا

141،241:ئشلراا(لحارسا)لحارثا

83:(انلسودابوا)حام

13:حمادبنحبيب

42،34:حبيبةامبنتحبيبة

79:حتشبسوت

33:حمزهبنحجاص!

511،153:الحربي

913،102:أسعدبنحسان
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143:تبعبنحسان

143:تبعبنعمروبنحسان

62:البصريالحسن

8،49،79،151،922،256،272!ا،58،63،07،72،08:بيرنياحسن

147ظاظا:حسن

001،174،175-89:الوزانالحسن

151،153،154:الجاسرحمد

114،142:الأصفهانيحمزة

136،141:سبأبنحمير

83:حواء

-خ-

274:خانيكوف

24،25،86:اللامعليه-الخضر

27،144،168،174:الشربينيالخطيب

14:الواثقالخليفة

86:خموي

وكورشقورش=خورس
-د-

8،87،98،19،29!ا،77،28-7!ا،53،55،26،17:الملك-دارا

501،،115،121،126،203

62:قطنيالدار

01،601،792!ا،95-55:يوشدار

256،323:دانيال

144:الخزاعيدعبل

191:دميانوس

دا92:دوروس

176:دوسو

942:دوفاليون

96،72،121:بكريالديار

86:ديدومي!

55:ديموستين

303:ديولافوا
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-د-

138،041:بينعلى(ذمار)ذمر

138،216:ذرخعلىذمر

141:أنسذو

041،241،431،541:جدنذو

143:جيثانذو

141:ياشرذو

441:يدانرذو

141:سددذو

341،541:شناترذو

135:صروا!ذو

.الكتابصفحاتأكثرفياسمهورد:القرنينذو

28،136،913،541،431،541،191:نواسذو

28،541:نيزذو

!ا\ا:يقدمذو

145:الأذعارذي

!اا5:المنارذي

08:ذيوس

-ر-

291:تجنسرا

682:دلفرا

،16،21،25،14،43،94:(والنبي،محمد:وانظر)-صلعم-اللهرسول

99،244

284:الدينرشيد

62،75،77،78،19،29:(ركسانا)روشنك

147،167:ديسوينيهر

132:وسجرزا

52!ا:شتادرز

48:محمودنجيبزكي

287:زلوتارن

216:وتارعليزمار

-ز-
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44-26،24:الزهري

141:زهير

141:السوارزهير

014-134،135،138:عنانعليبنزيد

42،44:سلمةأبيبنتزينب

44-42:جحشبنتزينب

322:زينوفن

29:زينرن

-س-

052:تسيادسا

72:الجعدابيبنسالم

03:غيلانبنسالم

86:ساليتيس

38،68،915:سام

134:سبا

915:161:يشجببنسبا

85:الدكتور-السباعي

226،922،023:سباكو

258:سباهان

61،26:سبيتامن

167:سترابو

141:سدد

26،03،31،34،37،41،54:السدي

86:رعسران

86:سررع

86:زهرانسعد

03:هلالأبيبنسعيد

62:بشيرسعيدبن

03،31،33،35،41:جبيرسعيدبن

145،171:نشوانبنسعيد

42،44:سفيان

141:السكسك

151:السكوقى

286:يزيدباالسلطان
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301:الأولسليمالسلطان

301:الغوريالسلطان

99:قايتبايالسلطان

92إ:تكشبنمحمدالدينقطبالسلطان

172:ناجيسلطان

228:نصرسلم

63:كهيلبنسلمة

54،67،916-السلامعليه-سليمان

86:العجيليعمربنسليمان

13:حرببنسماك

36،83:سمرة

216،218،222:ينوفسمعهلي

191:السميفع

25،28،63:السهيلي

28،92:قطبسيد

09:سيزيجامبس

902:يزنذيبنسيف

56،57،28:سيفروس

013:سيمنس

175:سيناخريب

992:برجرسيلدر

-يش-

613:لشيخا-شامل

661:شبرنجر

67،141:عادبنشداد

27،441،168،174:الخطيب-الشربيني

913،014،102،302،702،218،022:يعفربنشرحبيل

156،182:البركاتيالمحسنعبدشرف

992:ائمؤرخ،الدينشرف

86:شرك

69،89:ي!ىالادرالشريف

913:علهانبنوتارشعر

،133،014،143،191،591-17،27،45،05،131:عمروبنشمر

215

-353-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


،147،155،158،167،168،173،183-136،913،143:يرعششمر

184،215،218،222،328

88،98،19،29:الشهرستاني

258:دختشوشن

244-013:عليبنمحمد-الشوكاني

291:شوينفورث

96:ادمبنشيت

-ص-

34،138:السلامعليه-صالح

143:محرثبنصبيهان

174،175،222:(افريقس)الصعب

28،913،041:يزنذيبنالصعب

892:الصفويالدينصفي

113:الشاميالدينصلاح

-ض-

03،13،14:الضحاك

13:لمقدسيالضياءا

-ط-

34:بنا-طاوس

73:نيالطبرا

جريرابن=الطبري

23،03،32،34،04،42،53،283:جوهريطنطاوي

125،284:طومسون

53:داودأبو-الطبالسي

-ع-

86:رععاسح

25،03،33،37،93،04:ابن-عباس

89:حميدهالحميدعبد

147:الدواخليالحميدعبد

091:العباديالحميدعبد
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392:غالبالحميدعبد

241:الاذعارذوالعبد

315:ربيعةبنالرحمنعبد

03:زيدبنالرحمنعبد

25،63:(المحدث)الرزاقعبد

141:(سبأ)شمسعبد

86:خضرالرحمنعبدالعليمعبد

321:الخطيبالكريمعبد

48:عليأحمداللطيفعبد

62:عبيدبناللهعبد

258:عتبانبناللهعبد

52:عمربناللهعبد

244:العاصبنعمروبناللهعبد

134،151،091:الغنيماللهعبد

48:الخشابالمحسنعبد

87،79:بكرأبوالمنعمعبد

55،922،272:حسنينمحمدالمنعمعبد

232:النمرالمنعمعبد

86:النجارالوهابعبد

145،171:شريةبنعبيد

62:عميرعبيدبن

143:عبيدكلال

31:يعلىعبيدبن

52:الساجبنعثمان

157:عفانبنعثمان

24،44:المحدث-عروة

69،157:العزيزي

34:حجرابن-العسقلاني

93:عطاء

76:السائببنعطاء

82:معيطأبىبنعقبة

34:عامربنعقبة

25،03،31،37،41،54:عكرمة

138،102:نهفانعلهان

27،31،96:طالبابىبنعلى
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33:طلحةأبيبنعلي

117:ضاهينالوهابعبدعلي

25،258،392،315:الخطاببنعمر

601،162،166،182،187،2916222:كحالةرضاعمر

33:ميمونبنعمر

141:عمرو

183.،158،174:(النعمياسر)عمرو

143:تغبنعرو

913،168،215،222(بلقيسزوج)عمرو

لأ201:العاصبنعمرو

1916:يعفربنعمرو

13:ابو-عوانة

.عيادكاملمحمد-،عياد

27،92،931:(المسيحوانظر)السلامعليه-عيسى

86:اسحاقبنالعيص

44:ابن-عيينة

-غ-

288:(ياجوخ)كاغ

:141غريب

:141الغوث

شكور=غورش

751:غيل

-ف-

931:(بلقيس)لفارعةا

912:الدكتور-اباظةفاروق

134:هوملفرتيز

328:الخامسفردريك

167:ملالرفردريك

138،913،171،173:ينهبفرع

126:الملك-فور

291:العالم-سكالفور

29:فوطس
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243:فيلبسون

82،83:فيلونامى

.45،27،47،88،98،49-.23،42،25:لمقدوئا(فيلفوس)فيليب

2؟8:حتىفيليب

؟9؟:فيوفانس

-ق-

:؟اقابيل

62،03،43،63،14:قتادة

13:قيبة

28:تدموصر،

44:لقسطلافىا

561،581:القلقشندي

141:لقليصا

522،032،523،652،272:(كمبوجيه)قمبيز

الأخمينيكورش-قورض

-ك-

116:جونباكاندرا

88:كاللستين

187:كامرير

78:كايتوس

492:كتزيامى

كثيرابنابن--كثير

كحالةرضاعمر=كحالة

46:القاثد-تروسكرا

216،؟138،13:ايلكرب

272،-025252،-234،235،024242:كرزوس

134:كريبابل

85:كريستنسن

24،45:كسرى

03،33،244:الأحباركعب

992:كلامينجو

28:كلبي!
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143:كليكوب2

101:باترهكليو

522،282،023،132:(قمبيز)كمبوجيه

441:الكميت

56:المؤرخ-كورسكنت

141:كهلان

272:بيرازكو

،17،18،91،27،88،45،05،54،64،49،802:الاخمينيكورش

،236،237،238،هء225،226،922،235،231،233،234،23

923،024،241،242،243،244،246،248،025،251،252،

254،255،256،257،261،262،263،265،266،926،027،

276،277،927،028،281،288،092،292،492،692،792،

203،303،403،803،131،131،314،325

225،228،922:كياكسارس

258:كيكاوس

192:كيلاي

63،07:ن!كي

781:لأبا-لامن!

141:نلقما

03:بنا-لهيعة

94:ركتولدا-ليتز

18:ليسبوس

25،58:ليوخارس

703:ليونتيوس

283:مأجوخ

288:(جو!مأ)ماغاغ

43،44:اسماعيلبنمالك

052:لاووسماندا

25:لبروفسورا-مانولي!

201:مانويل

ا-ل-

-م-

35--9لم
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86:مانيتون

262،032:نااندما

52،13،37،14:المحدث-مجاهد

،14،23،28،45،48،94:(والنبىاللهرسول:وانظر)السلامعليه-محمد

05،99،118،172،931،032،327

28،92اسحاقبنمحمد

43،44:الامام،البخارياسماعيلبنمحمد

48:بدرانعمد

33:بشرمحمدبن

134،136،138،461،471،167،168:مهرانبيوميمحمد

262:الصادقجعفربنمحمد

113:الطاثيحامدمحمد

52:حمادبنمحمد

55:دروزةعزةمحمد

301-مصروالي-باشاعليمحمد

013:الشوكانيعليبنمحمد

56،87،98:وجديفريدمحمد

57،77،246،248:عيادكاملمحمد

113:السامانيلقمانبنمحمد

07:الحميدعبدالدينمحيمحمد

3!ا.:مرزوقبنمحمد

85:المنعمعبدالديننوربنمحمد

023:الدكتور-موسىيوسفمحمد

321:زهرانعمود

64،113،028،311:شاكرمحمود

167:السهاريعمدمحمود

127:مرابيك

913،041:ينوفاللاتمرثد

143:عبيدمرثدبن

272:-الالهمردوك

72:-ابنمردويه

27،92،17:اليونانيمرزبةبنالمرزبان

262:زياربنمزداويج

07،17:المسعودي

34:الامام-مسلم
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315:الملكعبدبنمسلمة

24،68،256:السلامعليه-المسيح

77:هرمزبنيمممر

03،33،244:سفيانأبيبنمعاوية

913،041:ينعمكربمعدي

25،63:معمر

73:حيانبنمقاتل

52:المحدث-المقبري

151،531،226،792:المقدصى

89:المقريزي

135:سبأمكرب

141:الملطاط

187:ملطبرون

913:يوهنعمملكيكرب

55:دارمهر

601،851:المهلبي

531،415:المستثرق-موزال

27،931:السلامعليه،موصى

268:سايكسمولسويرث

34:اسماعيلبنمؤمل

-ن-

68:بونابرتنابليون

225،124،272:نابونيد

256:نابونيدس

316:شاهنادر

201:الناصر

33:نافع

916:النعمنباضر

225،234،235،256:نمرنبوخذ

16،23،26،42،34:(وعمداللهرسولوانظر)السلامعليه،النبي

144،168،916:الحميريسعيدبننشوان

82:الحارثبنالنفر

141:النعمان

187:شقيرنعوم
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311:لدكتورا-يادهزنقولا

76:نمرود

64،65،116:القائد-آرخنه

902:عتيكبننوال

44:النووي

327،328:نيبؤور

68:نيرون

-هـ-

11:هابيل

922:هارباك

991،327:هاليفي

142،191:شراجيلبنهداد

913:الهداد

226:باجوسهر

452:هرتزفلد

26،82:هرص

26،82:قيطونبنهرويس

12،25،43،333:أبو-هريرة

82:ابن-هشام

315:الملكعبدبنهشام

47:عمدبنهشام

56:ينونهفس

57:سندروسهلاي

138،913:أميرهلك

،115،531،561،571،116،171،185،186،391،791:الهمداني

991،112،213

36،915:السلامعليه-هود

268:هولد!

922،233،242،268،028،492،322-225:هيرودوت

924:هيللين

68:جابالهيليو

28،141:حميربنوائل

181،187،391:الواسعي

-و-
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138:وتار

05:خانالدينوحيد

147:دانوره

52:وكيع

48:ديورانتول

49،128:!هـ..ولز

201:الوليد

143:مرثدبنوليعة

126،285:الربركيوليم

138،014،173:ايلوهب

26،34،38،43،71،145،147،168،916،171:منبهبنوهب

161:فليبسويندل

-ي-

،93،24،43،47،021،131،802،222-61،18،37:ومأجوخيأجو!

262،272،273،276،028،128،283،288،792،213،327،332

241،681،961،173،177:ينعم(ياشر)ياسر

38،93،281:نوخبنيافث

،89،601،801،145،147،914،151،154،156:الحمويياقوت

162،165،902،222،792

215:سمهبنبينيثعمر

157:الملك،ينهبفرعبنيخصب

216:وتارايليدع

138،173:أيمنيريم

258:يزدجرد

117:الجوهرىيسري

272:الثانييشوع

!ااا:يعفر

147،185:اليعقوبي

272:يهوه

126،285:الكاربينىنبيوحنا

232،323ةالسلامعليه،يوسف

392:باشاعزةيوسف

27،28،17:يافثبنيونان
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والبلدانالأمحنفهرس

451:الهيثمآبار

792:باتاكانآثر

792:بايغانآذر

بيجانأذر=بيجانآذر

111،235،492:بحيرة-ارال

،93،55،68،09،501،511،121،261،541،018،262:آسيا

235،273،283،284،288،092،603

192:الشرقيةآسيا

،73،84،79،175،262،234،235،432،642،472:الصغرىآسيا

482-225،572،273،285،292،113

922،288،192:الغربيةآسيا

285،092،192:الوسطىآسيا

175:آشور

56،59،69:مضيق-آمان

601:آمد

601:آمل

601:جيحونآمل

601:رمآمل

601،111:الشطآمل

601:طبرستانآمل

391:آن!

56،57،59،69:آيسوس

182:أب

59:تةأبرومسما

76:الأبطح
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42،287:السوفييتيلاتحادا

157:أثافت

42،56،82،88:أثينا

173:أثيوبيا

153:جبل-أجأ

311،؟3.،403،603،803:أجاريا

415:الأجفر

137،166:الاحساء

173:أدوليى

،37،14،172،273،274،278،927،281،282،287:بيجانأذر

288،092،492،792،403،603،803،031،413

512:أذنة

263:أرابيوس

278:ارارات

55،58،06،401،501:بيلأر

792،892،803:أردبيل

371،082:لأردنا

703:الرومارزن

69:زوسأر

74،123:الجزيرةأرض

123:الظلماتأرض

175:كنعانأرض

137:مدينارض

803:أرغنى

،701،901،121،461،273،276،277،278،927،!ا37،1:أرمينية

281،282،287،288،492،792،403،603،703،803،

903،031،413

275،803:ارمية

59،424،542:ازمير

48:اسبانيا

258:اصبدانا

234،142:اسبرطة

791:اسببل

301:الاستانة

286:استراخان
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461:لأسعاا

65،69:خليج-ونةالاسكندر

201،401،121-23،42627،30،06،17،76،09،89:يةلأسكندرا

16:القصوىالاسكندرية

411:أباداصلام

112:أسوان

803:أشنه

282،258،803:(أصفهان)أصبهان

59:أضنه

703:أطرابزنده

101:السرابيوماعمدة

101:سلمانأعمدة

157:الاعمشية

65،172،174،175،081:أفريقية

424،247،252:أفسوس

111،131،641،226،263،426،285-24،901:افنانستان

166:الافلاص!

151،121:البنجاباقليم

165:الشحراقليم

902:يحصباقليم

922،352،311:اكباتانا

89:اكسفورد

292:اكسوت

173:اكسوم

69:اللاذقية

927:اللايجان

:286.اماسية

79:خالدام

803:أناراك

024،025،257:الأناضول

501ةالأنبار

287،403،603،031،513:ياانجاز

613:انجلنرا

172،992:الأندلس

172:اندونيسيا
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023،233،923-522:(نشانا)ننزاا

912:الجيزةاهرامات

391:الاهفوم

46،925:الاهواز

86:اواريس

272:اورانية

266،013:اوراسيا

09،501،256:اورشليم

277:أورضروم

401،247،286،092،192،492:أوروبا

!ا2:باكستاناوز

273:اقليم-اوسنينا

ها!ا:أوطاس

75:ايتكه

،54،06،16،46،72،73،08،701،901،411،161،228:ايران

233،234،024،124،925،267،272،492

65،48:ايطاليا

185:أيلة

38:ايلليري

98:اينياس

276:أيورا

65:أيون

52-.243،246:اقليم-أيونية

-ص!-

927:لبابا

927،028،992،315:(دربند)الأبوابباب

99:البحرباب

112:بخاريباب

281:الحديدباب

16:بابختة

803:بابرت

99:رشيدباب

99:سدرةباب
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112،145:الصينباب

112:كشباب

،24،65،78،601،144،146،147،175،225،233،234:بابل

235،238،124،272،092،203

42:بابليون

145:مروباب

184،186،188:المندبباب

112:النوبهارباب

46:باتالا

914:البادية

914:الدهناءبادية

147،176،187:الشامبادية

176:العراقبادية

06،46،601،492،303:بارسكاد

123:بارقند

268:الباركانيان

18،86،89،167:يسبار

622،452،203،303:جادهإبازار

285:(المجر)باشقرد

803،613:باطوم

06:باكتريان

268:الباكتبان

63،311،411،611:باكستان

703:باكو

501:بالس

211،131،258:بامير

69:بانياس

155:المرتفعابنبثر

92:السبعبئر

69:البترون

،89،201،301-24،28،65،83،84،09،59:المتوسطالابيضالبحر

901،131،155،235،243،272

135،917،182،187،091،191:الاحمرالبحر

27،121:الاخضرالبحر

،84،273،277،278،286،288،192،292،392،692:الأسودالبحر
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303،803،312،314،322

912:لأصفراالبحر

942،452،257-48،59،3420،442،642:يجهابحر

38:ئرالجزابحر

801،282،226،277،528،128،492-601:لخزرابحر

601:الديلمبحر

99:لرومابحر

187:لصافيالبحرا

261،912:لصينابحر

92،23،56:تالظلمابحر

46،461،581،871،091:لعربابحر

56،611:نعمابحر

518:فارسبحر

،52،952،273،275،276،277!ا،76،701،111،235:وينقئبحر

927،128،286،288،392،492،692،303،213،413،232.

581،187:القلزمبحر

23،186:المحيطلبحرا

!ا55،73،84،62:مرمرةبحر

165،185:الهندبحر

185:البحرين

99:البحيرة

111،235،492:آرالبحيرة

792،892:ارميةبحيرة

274:أروميةبحيرة

286:كولايسيكبحيرة

125،284:بيكالبحيرة

124:نورتيليبحيرة

278(أرجيش)خلاطبحيرة

111:خوارزمبحيرة

278:(جايكوك)الزرقاءالبحيرة

276:سيفانبحيرة

277،281:طبرستانبحيرة

258:الفافقانةبحيرة

278(سونكة)جايكوكبحيرة

123:نورلوببحيرة
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901:هامونبحيرة

278،113:وانبحيرة

111:بذخثان

59:البذندون

127:الحجارةبر!

803:بردغة

927:برديج

927:برذمة

06،87،601،203:بوليىبرس

48:برقة

154:العشاربركة

68:برلين

164:بروم

02:بريدة

162:بشام

265:بشين

152-941،051:البصرة

154:بطان

914:(البتراء)بطرا

151:فلجبطن

01،915،092،192،113!ا،301:بغداد

801،901،262:أباذبكر

292:بكسن

187:يىالادربلاد

901:الأفغانبلاد

172:التركاممبلاد

233:ايرانبلاد

391البستانبلاد

441،961،171:التركبلاد

283:التركستانبلاد

901:نالتركمابلاد

57:الجزيرةبلاد

187:خولانبلاد

78،961،171،217:الرومبلاد

391:سخانبلاد
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175،235،272:الامبلاد

67:الشرقبلاد

235:القديمالشرقبلاد

172:الصفربلاد

137،138،941،166،174،178،216:العرببلاد

65،17:الغالبلاد

78،172،184،042:الفرصبلاد

186:كنانةبلاد

172:المغرببلاد

87:هيللاقوسبلاد

52،37:اليونانبلاد

98:بلاسة

16،011،111،641،257،258،126،262،992:بلخ

281:الديلمبلدان

281:الكفربلدان

213:الايسربلق

213،214:الأيمنبلق

54،924،257،286:البلقان

06:بلنج

315:بلنجر

64،97،116:بلوجستان

263،266،267:بلوخستان

24،62،146:البنجاب

303:عباسبندر

35:البنغال

213(السد)غورائيبهاك

46:بورا

272:بورسيبا

37:الدردنيلبوغاز

286:بولندة

23،25،67،78،97:العتيقالبيت

121:المقدصبىبيت

162،182:بيحان

56،68،131،172،281:بيروت

492:بيزنطة
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411:بيثاور

156:بيثة

081:البيضاء

42:بيلا

185:بينونة

-ت-

166:تاخ

901:زهنتاد

62،115:تاكسيلا

156:تبالة

93،07،71،83،131،126،127،916،171،283،192:التبت

275،792:تبريز

!ا12(تهريوم)تبرية

286:جقبازارتتر

154:البيضةتحفة

601:جمثيدتخت

914:تدمر

38تتراقيا

156:تربة

ا3ْ:المحموديةترعة

12،261،192،013!ا/،93،111:تركستان

121،141،262:نستانتركما

73،024،243،273،276،792،803،316:تركيا

111،992:ترمذة

06:ترموبيل

65:ترواد

164:ي!رتر

164،018:تريم

924:تسالية

803:تسخالطابو

59:تسليا

181،182،187،188:تعز

276،927،392،231،315،316:تفليس

501،601:تكريت

-371-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


266:بكطيتلال

266:مريتلال

157:عمرانتل

162:تمغ

173،181،091،022:تهامة

292:توابة

146:توران

175:تولليز

28،23:تون!

157:الثجة

154:الثعلبية

182:حلىثغر

43:برجىجا

63،73:جابلق

265:هامونمريانجاز

276:بيجانآذرجبال

912:طاغآلتنجبال

81،59:اوليمبوسجبال

187:سعدبنيجبال

112:وابشبنيجبال

925:البورزجبال

277:طاغيكولبيكجبال

161:حضرموتجبال

228:دوماوندجبال

64،925:زاجروسجبال

263،266:سليمانجبال

792:(سبلان)مولانجبال

47:طبرستانجبال

277،278:طوروسجبال

166:طويقجبال

-ث-

-ج-
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-227،271،273،276،028،281،286،872،092،292:القوقازجبال

692،992،213

922:كردستانجبال

925:كوبيتجبال

128:شاننانجبال

188:نجرانجبال

188:اليمنجبال

153:أجاجبل

166:الاحقافجبل

278:أرمينيةجبل

211:أسبيلجبل

187:براعجبل

211:بلقجبل

156:الحجازجبل

416:حورةجبل

112:العرشرداعجبل

112:ردمانجبل

187:ريماجبل

391:سعوانجبل

153،154:سلمىجبل

792:سهندجبل

187:صعفانجبل

211:قرنجبل

79:الكرملجبل

112:ماتياجبل

47:ماردينجبل

112:مساقطجبل

164:هجرينجبل

69،157،182:جبلة

915،591:المازمينجبلي

166:جبير

69،166:جبيل

186:جدة

154:جديلة

018:الجراف
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06،16،701،801،126،262،281،492:جرجان

34:جرجيا

59:قوبالجرد

166،167:جرعاء

292:جرك

166:جرها

32،291:الجزائر

186،391:جزائرفرسان

58،278:عمرابنجزيرة

186:باضعجزيرة

186:بربراجزيرة

924:رودوسجزيره

186:زيلعجزيرة

68:هيلينسانتجزيرة

186:سقطريجزيرة

274:شاهيجزيرة

941،551،168،172،183،185-65،134،135،471:العربيةالجزيرة

001:فاروسجزيرة

69:قبرصجزيره

186:كمرانجزيرة

186:النجايثيجزيرة

156:جسداء

501:منيحجسر

151:الجفير

هيداسب()جلمضهر=جلم

391:الجمش

287:السوفييتيالاتحادجمهورية

276:تاهنتشفيانيةجمهور

927:جنزة

172:اوروباجنوب

041:العربيةالجزيرةجنوب

183:اسياشرقيجنوب

147:العراقجنوب

791:جهران

59:الجوازات

42:ممر-روسياجود
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،273،672،927،282،872،882،392،492،692،403:جورجيا

803،013

952،162:(زكانكو)زجانجو

137:لجوفا

165:ظفارجون

69:جونية

78،258:جمط

جيحونضهر-جيحون

092،892:جيلان

285:جين

128:جيوتثوان

-ح-

391:حاشد

65،147،916،171،191:الحبئة

136،371،741،941،551،761،881،091:الحجاز

263:وبراليسندهحد

118،218:الحديدة

47:حران

39:الحرب

156:الشريفينالحرمين

164:حريج

164:حريضة

151:الحزن

186:الحسبة

182:الحشا

278:اختمارحصن

262:يزدجردشهرستانحصن

262:فيروزشهرحصن

،136،142،146،914،162،163،165،175،176-134:حضرموت

182،184،291،591

151:موصىأبيحفر

941،151:الحفير

176:حوران

164:جبل-حورة
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461:ينةمد-رةحو

924:الدانوبحوض

018:حيران

441،541،551،176:الحيرة

79:حيفا

-خ-

562:ناخار

16:خجند

16:خجنده

281:يرخد

741،861،262-06،16،17،67،78،441:سانخرا

914،151:الخرجاء

182:الخريمة

67:الخزر

154:الخزيمية

228:خشائريتا

285:خطاي

79:الخضيرة

927:خفان

151:الخفيرة

292:خلوجة

238،243،244،247،257:أزميرخليج

56،69:الاسكندرونةخليج

128:الأصفرألبحرخليج

187،191:العجمخليج

181،182،254:عدنخليج

64،65،501،116،147،914،166،187،277:العربيالخليج

46:عمانخليج

64،116،914،231:(سابقا)الفارصيالخليج

281:القسطنطينيةخليج

243:الأصغرمندريسخليج

243:ا!برمندريسخليج

243:هرسىخليج

641،286،513:زمخواز
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46:زستانخو

391:لخيمةا

157:خيوان

252:خيوس

-د-

552:اخرقاند

47:اراد

383:باراد

47:نوارااد

113،613-128،403،803-273،927:غستاندا

06،601:دامغان

نوبالداخهر=نوباالد

جلةدضهر=جلةد

941:اندد

273،927،028،992،803،431،513:بنددر

الدردنيلمضيق=الدردنيل

902:دعان

154:الدفينة

501:النيلضهردلتا

28:معبد-دلف

157:دمثق

701،801،264:دهستان

186:دهلك

16:الدوار

117:باجميدور

072:كورشتريندور

69:لتيودور

942:اقليم-ي!ردو

07:بيعةرديار

916:دينور

914،153:العشرذات

154:عرقذات

-د-
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181،881،791:مارذ

902:بيعرذي

-ر-

69:ءهانىابنرأس

69:البسيطراس

185:الخليجرأس

69:الخنزيرراس

59:الغابةرأس

164:المكلار(س

927،028:الران

166،187،091،991:الخاليالربع

112:رجمة

915:الرحبة

914،151:الرحيل

06،61،64،011:رخج

181:رداع

791:ردمان

151:الرشاء

925:رشت

391:الرضراض

166:الرفعة

501،927:الرقة

79:الرملة

162،164:السبقينرملة

154:رنيه

59:الرهوة

262،284،286،192،392،316:روسيا

018:الروضة

26،87:بلاد-الروم

68:روما

013:رومانيا

06،561،801،228:الري

144،153:الرياض!

413،351،551،081:(ظفار)يدانر
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461،561:يسوتر

59:يفير

16:بلستانزا

401:بينلزاا

801:كرتدزا

451:بالةز

501:برطةز

292:زليخك

111:زم

803:زنجان

288:ياونغارز

803:جممنا-اكونفلدز

-ر-

-س-

532،042،142،442،052،152،752،033(يسسارد)سارد

601:لوسسا

28:يسسا

241،161،571،791،412:ينةمد-سبا

16،441،641،741،562:سجستان

182:نوانوشرأسد

992:الحديدبابسد

902:كلاببيتسد

112:الجفينةسد

215:حابضسد

902:(عرايس)الحجسد

902:الخانقسد

272،092،292،492:يالدارسد

902:دعانسد

902:رعينذيسد

902:شهالذيسد

121،992،312،317:القرنينذيسد

902:(قتاب)بوانرسد
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2الا:سدرحب

902:سدسحر

902:شيانسد

258:اساعيلالثاهسد

902:شبامسد

902:شجرانسد

902:طمخانسد

902:عبادسد

902:قصعانسد

992:القوقازسد

267:كججهىسد

،121،215،217،221-991،602-136،915،183،491:مأربسد

223،313

022:مزابسد

902:المليكيسد

902:المهبادسد

902:وهراننضارسد

902:نقاطةسد

902:النواسىسد

181:السراة

162:بوتييمر

451:سرغ

303:نوستاسر

751:ومسر

157:راخسوم

186:السرين

165:سقطري

151:السقف

59:سلانيك

187:لحجسلطة

274،792:سسلما

188:سمارة

146،171،172،992-131،144-24،78،111:سمرقند

153:سميراء

501،601:سميساط

-038-
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153:السمينة

151:السنباخ

162:وادي-سنجار

401:شهرزورسنجق

172،236:السند

792:بلاوسهل

391:تعزسهل

925:جيلانسهل

792:الرسسهل

792:سمورسهل

57،98،09:السوسسهل

792:شروانسهل

792:شكيسهل

792:شماخةسهل

792؟طال!سهل

792:سهل،قبلة

285:(دشت)سهوب

116:البنجابسهول

59:تراقياسهول

122،912:الصينسهول

74،501:العراقسهول

79:الفلسطينيةالسهول

116:فوجيراتسهول

59:مارتيزانهرسهول

59:اليونانسهول

79:الثامسواحل

59:اليونانسواحل

273،803:سوخوم

018:السوداء

013،172،314-125،281:الصينسور

24،56،58،59،69،137:سوريا

56:صوكا

69:السويدية

185:السويس

112:سويق
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286،288،192:سيبيريا

164،091:سيحوت

سيحوننهر=سيحون

641:هندسبر

501:سيس

16،46،801،011،641،952،526،662،267،268:سيستان

491:العرمسيل

501:سيواس

162:سيوون

-ش-

شاض:61

،92،55،78،09،121،351،641،741،681،961،751:الام

771،273،028،182

265:رغضاه

018:شبام

38:البلقانجزيرةشبه

924:البيلوبونيزجزيرةشبه

13،155،162،917،183:العربجزيرةشبه

286،192،311:القر!جزيرةشبه

84،924:اليونانجزيرةشبه

162،018:ثبوة

154:الشبيكة

914،151:الشجي

164،165،185:الشحر

186:الشرجة

186:الفريضشرجة

791:شرعة

182:شرعيب

،51،54،61،72،74،97،83،84،49،59،101،141:الشرق

915،116،191

203:الأدنىالشرق

258:الأقمىالثرق

172:أوروباشرق

-382-
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42:الأوسطالشرق

86:الدلتاشرق

927،281:شروان

75،277:العربشط

182:الصلوشعاب

018:شعوب

415:الشقوق

927:شكي

186:شلاهط

927:خيةالشما

32،501،172:افريقيةلشما

927:شمكور

391:شهارة

262:شهرستان

07،87:شهرزور

06،156:ثوش

256:شوشان

56:شوشتر

127:شول

هادا:الشيحيات

303:شيراز

-ص-

صحار

صحراء

اءصحر

اءصحر

صحراء

صحراء

اءصحر

صحراء

لصحراا

صحراء

صحراء

صحراء

165:

99:برقة

:925بلخ

027:بلوخستان

321،521:تاكلاملاان

117-63،151:ثار

125،126،128،013،288،092:جوبي

263،027:سيستان

58،171:العربيةء

267:غيدروسيا

901:الكافر

801:لوط

-383-
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اءصحر

واخصر

:صعدة

لصغدا

صفن:

صقلية:

صنعاء

صور:

صيدا:

الصين

072:نمكرا

:071،081

751،902

:16،26،211،541

651

48،271

:131،142،155،157-915،161

185،186،188،591،991،902

55،58،09،59-79،281

69

93،07،17،78،97،83،021

281،013،441،461،471،168

2840288،092،192

-ض-

،165،

،222

018،181،182،

121،231،251،271،

961،117،172،283،

154:ضرية

154:ضمان

915:الضياع

-ط-

137،156:الطائف

113:جكستانطاد

262،812!172!06،74،601،701:طبرستان

79:طبرية

16،126،262:طخارستان

415:طخفة

69:طرابلس

59:طرسوس

69-59:طرطوس

185،186:(موضع)الملكطلحة

925:طهران

185،022:الطور

55،82،79:طيبة

165:طيوى

-38؟-
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-ظ-

165،018،اأ134،135،214،155،157،4:ظفار

391:ظليمة

-ع-

284:الاسلاميالعالم

186:عثر

79:عتليت

167:عجيز

914،157،185،186،188:عدن

185:أبينعدن

153:العذيب

،1،531،551دا6،07،71،77،78،801،135،9!ا،55:العراق

916،177،184،187،228،273،277،278،792

228:العجميالعراق

184:السعيدةالعربية

157:عرفة

69:العريضة

153:قرية-العسكر

561،187،091:عسير

915:عقاب

154:العقبة

915:نقيلعقبة

167:العقير

69،79:عكا

59:العلمين

59:العليق

185،-914،163165:عمان

161:البحرينعمان

161:صنعاءعمان

59:عمورية

154:العميرة

181:عنس

153:العوسجة

391:عيشان

-385-
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عيلام:175

برغوث:59عين

79:البقرعين

،17،91،92،32،73،97،591،222،226،923،243:الحمئةالعين

244،246-924،257

17!الخلدعيئ

244:أزميرخليجعين

153:السيدعين

164:عينات

166:عينان

-غ-

،67،76،59،401،901،114،121،013،166،182،236:الغرب

923،284286،

284:أوروباغرب

55،58،82،59،79:غزة

186:غلافقة

16:اندازكلوك

157:تل-غمران

-ف-

،941،522،332،852-71،42،62،45،441،641:بلاد-سفار

862،103،203

661:لفاوا

لفراتاضهر=تلفراا

65:ممر-نيوملفراا

25:فرجينيا

16:نيةفرغا

18،48،401،271،613:فرنسا

152:يجيةفر

301:طلفسطاا

351:فلج

79،941،571،532،272:فلسطين

85:فنسيا

-386-
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46:(رابو)فهر!

153،154:فيد

303:آبادفيروز

286:(مدينة)فيليب

914،235،272:فينيقيا

68:فيينا

153:القادسية

286،287:قازان

154:القاع

154؟البونقاع

201:المؤيدقاعة

07،301،134،167:القاهرة

292:قبارداي

303:سليمانامقبر

692:(القوقازجبال)القبق

927:قبلة

(:692القوقازجبال)القج

692:(القوقازجبال)القجق

272:القدس

القرانيكوسفهر=القرانيكوس

174:قرطا!

56:قرطابخة

154:القرعاء

285:القرغيز

285:القرم

59:حصارقره

914:القرية

153:عامرابنقرية

153:العسكرقرية

153:القريتان

461:القزة

601،228:قزوبن

172،182:القسطظينية

-ق-
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992:قثتالة

301:التينراسقصر

78:سوسةقصر

147:غمدانقصر

16:موهنانقمر

75:قصرونيا

166،167:القصير

164:قصيعر

02،153:القصيم

87:الشماليالقطب

164:القطن

914،167:القطيف

182،187:قعطبة

185:قلزم

601:اكرومقلعة

215:حريبقلعة

99:قايتبايقلعة

27!ا:كورجينقلعة

512:قليقية

111:قندهار

182:القنفذة

226،277،314،316:القوقاز

59:قونية

164:العزفةقيدون

411:كابول

231،286:كاشغر

234:(بابل)كالديا

287،613:(قبرطاي)كبارديا

156:كتنة

كجاسوضهر-كجاسو

562:كججهي

155:كختا

926:(غدروسيا)كدروسيا

-ك-

-388-
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نيككرانهر=نيككرا

315:كرجستان

228،273،028:كردستان

182:كرش

06:كركان

228،925:كرمنشاه

228:كروص

284:كرولين

156:كرى

924:كريت

07،113:كشمير

25،77:المكرمةالكعبة

59:كغلا

265:كلات

285:(بولندا)كلارا

803،013:كلاكنت

185:كلسيما

176:(أرض)كنعان

55:كواكميلا

166:الكوت

265:كوطة

58،57:كوكامل

791:كومان

06،601:ممر()كيلويهكوه

601:كيلان

59:كيليكية

59:لارسا

081:لحج

352:لسبوس

962:بيلهلس!

68،101:نلند

23:ليبيا

-ل-

-938-
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،922،234،235،238:ليديا

028،203،322

ليقية:251

42:أبادلينين

285:ليننغراد

024،243،025،251،257،274،

-م-

285:ماجين

233:اماد

512،222-112،!162،166،018،181،79-951،ص!51:مأرب

601،092:مازندران

56:اقليم-مالمير

233:(ميديا)ماهان

311،271،262:لنهراءوراما

151،182،187:ماوية

58:ا!روبولمتحف

137:الرومانيالمتحف

08،167:اللوفرمتحف

79:المجدل

265:مشكيلمجرى

265:وخشانمجرى

082:عج

803:قلعة-محج

23-92:الأطلسيالمحيط

93،283:ليالشماالمتجمدالمحيط

261،128:لهادياالمحيط

42،611،971،632،268:الهنديالمحيط

218،187،188:مخا

914:صالحمداثن

68:مدريد

451:مدورة

185:مدين

915:ساممدينة

153:عنزةمدينة

59:اللينمدينة
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،228:المنورةالمدينة

275،803:مراغة

28،23:مراكش

154:مران

165:مرباط

401:الايرانيةالمرتفعات

16:المرجان

99:البرجيالمرسى

792:مرند

78،011،262:مرو

164:مريلة

164:مسبح

201:طولونابنمسجد

201:الجماليبدرمسجد

201الخضر:مسجد

201:القرنينذيمسجد

201:الرحمةمسجد

201:سليمانمسجد

201ةالعاصبنعمرومسجد

79:صالحالنبيمسجد

165:مسقط

59:المسكنين

927:مشابران

،161،145،147،او92،35،37،45،72،73،801،12:المشرق

915،185،591،257،263،

901،258:مشهد

601،492،303:مرغابمشهد

69:العاصىنهرمصب

48:النيلمصب

،24،27،32،53.55،58،67،96،78،69،79،201،501:ممر

151،121،912،135،137،914،015،184،191،211،

232-235،241،103،203

165:المصيرة

56.59،69:آمانمضيق

65،301:طارقجبلمضيق
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113،114،121:خيبرمضيق

092،692،992،231،413-227،273،028،287:داريالمضيق

24،59،246:الدردنيلمضيق

154:معان

09،154:آمونمعبد

916،991:بلقيسمعبد

82،024:دلفمعبد

162:المقدمعبد

101:القيمرونمعبد

59:الملكمعسكر

018،181:معين

31،38،45،07،112،121،916،174،175،185،591:المغرب

153،154:المغيثة

154:الماوانمغيثة

17:التركمفاوز

287:كراتشايمقاطعة

،74،76،83،84،98،59،801،131-45،57،07-42،25:مقدونيا

115،121،.013

-146،925،263،265267:مكران

164:المكلا

162،165،186،191،-914158،:23المكرمةمكة

268:مكية

024:(لتمى)ملاطة

501،244،247،252:ملطية

258:ممرخيبر

601:فارسممر

65:الفرانيومممر

134:العاربةالعربمنازل

914:المنجشانية

188:قرية-المنزل

921،284،285،092-221،251:منغوليا

59:منى

173:مهرا

416:موشح

401،601،172،278:الموصل

-293-
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16:المرصد-عينموضع

16:قصر-موهنات

263:بيلهلسمياه

06،225،226،922،023،238،272،092،203،321:ميديا

211:الميزاب

181:تهامةميزاب

ب!8،:ميزيه

018:ميفع

268:بلاد-الميكيان

162:ميمنة

99:البرخميناء

925:شاهبندرميناء

166:القصرميناء

-ن-

79:ناتانياا

67:السوادناحية

154:البطانةنازية

69:الناقورة

156:حربنبات

153:النبا!

153:عامربنينباخ

153:نجد

166،168،176،018،185،186:نجران

153:النجف

801:نسا

07،146:نصيبين

166:النعاثل

155:النقيق

951،188:عقبة-نقيل

167:النمارة

228:نهاوند

701،262:اتركضهر

286،287:(فلجا)اتيلضر

501:الأردن!هر
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892:أرميةضهر

821:لأصفرانهر

59:لامساءاضهر

46:لىطلأنداخهر

362:أيمنينهر

362:بولاننهر

482:توريربو!هر

07،97،115،123:بيسنهر

182:بينونخهر

012،123:تاريمنهر

892:تبريزنر

128:تسيننهر

181:جبنضهر

701،925،262:جرجانحهر

61،62،07،151،116:(هيداسب)جلمضهر

892:جناتوضهر

182:جهرانضهر

61،601،111،131،261،992:جيحوننهر

238:(كيديس)جيريزضهر

182:الحراءنهر

181:حورةنهر

892:خوينر

24:288،492:الدانوبضهر

95،74،75،501،277،192،792،،58:دجلةضهر

263؟دشت!هر

181:الدلانينهر

011:دهاسنهر

228:ديالةنهر

182:ذمارنهر

228:ذهابكر

181،182:الرداعيضهر

277،892:الرسنهر

263:روبضهر

263:ريشضهر-

277:ريونهضهر
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892:الأصغرالزابضهر

925:دودزوين!هر

925:زنده!هر

276،792،892:(كورش)سائرسنهر

892:سسلماخهر

262:سمبرضهر

،62،131،115،116،235،254،257،263،272،092:السندنهر

322

61،011،111،112،235،027،272،028،322:سيحونضهر

46:سيرجاننر

16ةنهرالشاش

292:ضشخة

925:نهرصافيد

892:جايصوفينهر

274:طلخةضهر

182:العرشنهر

182:عنسضهر

247،252-243:غديسنهر

601،277-58،95،74،75،09،401:الفراتنهر

114:فرخضر

192،492:الفلجاضهر

182:قاتفةنهر

64،175،925:قاروننر

292:قباردهنهر

42:القرانيكوسضهر

892:داغقرةضر

277،892:صونهرقرة

925:خهرقم

292:ضهرقوباث

114:ردكاشنهر

901:كاشانضهر

55،37:كجاسوضهر

277927،892،،الكرضهر

55،73،82،59:كرانيكنر

562:كروندهضهر
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36(الجنجا)الكنجنهر

263:كندرضهر

287:كوبانضهر

925:الكوخةنهر

276،278،927،803(كيروس-سائرسن-كورا)كورشخهر

182:كوماننر

263:كوملفهر

562:لورةنهر

892:ماكونهر

421:ماناسنهر

277:مرادصوخهر

892:مراغةضهر

247:يسمندرضهر

411،162:مورغابمهر

263:ينارخهر

42،79،99،301،174،112:النيلفهر

901،411:يهارضهر

!ا2،12!ا.:هاليس!هر

263،266:هبنهر

59:هرقلةضر

263:هنكلنهر

11!ا:هلمندنهر

46:هليلخهر

42:الهندوسضر

125:هوهوانجضهر

018:هولافضهر

جلم!هر-هيداسبنهر

901:هيرماندنهر

63،07،71،151،123:هيفاسنر

262:نيسابور

58،175،231،233،092:نينوى

68:نيويورك

59:سليكاوناها

-!-

-693-
http://www.al-maktabeh.com



562:نهامو

581:لهجيرةا

16،78،011،111،262:ةهرا

65:بوليسأقروهضبة

111،113:باميرهضبة

091:تعزهضبة

091:صنعاءهضبة

091:قاربهضبة

091:نجرانهضبة

501،155:الخصيبالهلال

65:الهليبون

902،228،922،024،925،113:همدان

24،06،16،75،77،601،228:همذان

،1،651!ا11،161،121،231،6دا،78-53،62،63،07،75:الهند

681،916،117،172،191،267،268،992

117:الغربيةالهند

411،231،241،258،262-62،601،701،111:هندكوش

285:الهندوستان

164:هنين

62؟-:سليمانهيكل

حةوا

حةوا

يدوا

يدوا

يدوا

يدوا

يدوا

يدوا

يدوا

يدوا

يدوا

-و-

166:الهفوف

166:يبرين

791،112،132،022:أذنة

118،182:بنا

47:عامربني

156،181:بيشة

181:الثالوث

162:جردان

182:الجنات

59:الجوز

181:حافد
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164،018:حضرموتوادي

181،512:الخاردوادي

181:سامكخداروادي

181:الخضراءوادي

118:داماوادي

561،166:الدواسوادي

182؟السهاموادي

211:السغدوادي

181:الثاردوادي

59:الطرفاءوادي

022:طمحانوادي

182:عاشوروادي

182:علصانوادي

416:عيناتوادي

181:قحطانوادي

16:قهندزوادي

182:كانونوادي

181،182:الكبيرالوادي

181:اللحيةوادي

216:مسيلةوادي

182:مشرفوادي

292:مكلةوادي

181:موروادي

182:ميتموادي

118،182:الميدانوادي

181:نجرانوادي

277:كبروسضهروادي

603:النيلوادي

118،182:هندوانوادي

182:وزرانوادي

022:يسرينوادي

415:واقصة

154:وجرة

927:ورثان

06،601:وركان

-893-
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151:الوقباء

101،254:الاميركيةالمتحدةالولايات

-ي-

79:يافا

:185يبرين

يبمبم:156

يثيل:018

137:يثرب

188:يريم

251،661،185:اليمامة

-941،551،561،161،461،117-134،136،137،541:اليمن

174،177،917-291،791،022.

914:ينغ

914،153:الينسوعة

79بلاد:-يهوذا

17،24،52،54،07،78،83،401،247،203:اليونان

3-يه-9
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والمذاهبوالشعوبلوالدووالقبائلالأممفهرس

-أ-

228:شعب-آمادي

292-التتارمن-ابزاخ

16،28،54،94،911-41:اليهودأحبار

117،174،917،191،991،102:الأحباش

82،87،252،203:الاخمينببن

292:-التتارمن-أدزيغة

292-التتارمن-ادغة

75:الايرانيينالاساورة

85:الفداثيينالاساورة

142:لاسبارطيونا

013:المالكةهانايرة

282،272،273:الاسكوذيين

137،641،172،991:الاسلام

86:الاسيويين

282،303يينالاشور

134:الأقيال

273،274:ا!راد

912:الصينيةالامارات

156:العارضامارات

49:الايرانيةالامبراطورية

092:الرومانيةامبراطورية

26:البهاامبراطورية

136:الصينامبراطورية

152:أيونيةامراء

257:الايرانيةالامة

138:الانباط

381:الانجليز

121:بابلاهل

77:فارسأهل

-101-
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23،82:الكتابأهل

27:المغربأهل

86،87،201،292:الاوروب!نن

06،26:الايرانيون

941،212،922:نبليولباا

151:باهلة

75:الكركانبدو

121،172،175،176:البربر

292:دوغبزه

292:بسلني

74،89:البطالمة

23،35،121:اصاثيلبنو

201:أميةبنو

166:بنوتميم

111:البوذية

49:البيزنطيين

-صه-

-ت-

63:تارسي

63:فيلتا

27:يلتأو

141،441،161،171،222-5431:بعةلتباا

682،192-93،521،182:لتتارا

521،482:لتسعةالتترا

682:بولسكتوتتر

521،482:نلثلاثوالتترا

682:ءلبيضااوسيارتثر

285،286:(تترفرة)السودالتتر

286:تتركاسيموف

55:التراسيين

38،17،27،136،172،126،428،192:الترك

127:البريةترك

-،.2--
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55:باليينلترا

482:التيمان

381-34،136ثمود:

75:الفرسجحافل

192:الجركس

55:الجيتيين

55:الاغريقجيش

55،75:نيالا+لراالجيش

235:الكلدانيالجيش

501،175:الاشوريةالجيوش

501:التركيةالجيوش

501،171:الرومانيةالجيوش

501:الصليبيةالجيوش

501:العربيةالجيوش

501،243:الفارسيةالجيوش

6!اا:المسلمينجيوش

79:المصريةالجيوش

501:اليونانيةالجيوش

-ث-

-ج-

-ح-

142،803:الحثيون

!ا52:التركيةالحكومة

013:الصينحكومة

،17،26،28،32،134،135،137،138،144،162،182:حمير

112،134،017،173،917،191،102:الحميريون

-خ-

292(التتارمن)خاتوكاي

04:الاوروبيةالدول

-د-

-).3-
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234:الغربدول

54،27:اليونانيةالدول

54،55،027،792:الأخينيةالدولة

01!ا:بكتكتينبنيدولة

132،135،136:الحميريةالدولة

256:الرومانيةالدولة

54،49:الساسانييندولة

916:سبأدولة

235:الليديةالدولة

75:الديالمة

138:الديوانببن

-ر-

41:(نبباءلاا)الرسل

94:لرهبانا

812،582،892،992:وسلرا

23،42،17،67،77،271،731،771،191:وملرا

171،917:ومانلرا

45،49:ومانيينلرا

812:نيينايدلرا

292:(تتار)يزككو

134،135،173،132:السبئ!ن

173:يانلسرا

258لسلاجقةا

301:الماليكسلاطين

55:السلت!ن

49:السلوكيين

287:(تتار)انفوشياششن

-ز-

-س-

-ش-

-أ.،-
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301:المصريالشعب

228:الميديالشعب

286:السوفييتيالاتحادشعوب

285،286:التركيةالشعوب

28:بالمياهالمحاطةالشعوب

28:هانبوشعوب

243:اوروبيةالهندوالشعوب

-ع-

913:المالكةالحميريةالعاثلة

121:العبرانيون

301،285،286،613:نيونالعثما

92،914:العجم

،13،92،54،29،39،79،99،101،201،134،136،641:الغرب

941،561،561،961،172،417،018،184،191،233،

268،278،192،692،703،113،913

31:الجاهلببنالعرب

914؟فيدارعرب

93:والشامممرءعلما

287:الثركسيةالعناصر

-غ-

862:(ركدو)رغيدو

-ف-

201:الفاطميين

86:عنةالفرا

،24،53،55،56،95،07،78،83،87،09،19،49،135:الفرس

173،177،917،228،234،124،224،203

95:الاساورةالفرسان

95:الايرانببنفرسان

301:الفرنس!نن

56،941:الفينقيين

-ه.(-
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-ق-

248،924،052:الأخائيينقبائل

292:تينالاسةقباثل

268:الاشيوفاكويقبائل

8!ا2:اقايوشةقبائل

924،052:الأيوليينقبائل

942،025،225،255،257:الايونيينقبائل

125:البداثيةالقبائل

267:البراهوئيقبائل

235:(الماساجيت)البربريةالقبائل

257،263:بكترياقبائل

267:البلو!قباثل

261:التركمانقباثل

42:التيبيقبائل

292:الججنقبائل

292:جوبينقبائل

248:وونا-داناقباثل

248:الدانائينقباثل

924:الدوريينقبائل

261:الرحلالقباثل

292:الردسقبائل

092:السبتقبائل

146:السكقبائل

092:السمرياققبائل

288،092:تهينسيقبائل

292:شابسغقبائل

263،265،268،027،692:غيدروسياقبائل

231،233:الفارسيةالقباثل

267:الفرسقبائل

025:الآريةالفريجةقبائل

292:(تتار)اكابرتايتبائل

292:(تتار)كمسكويقباثل

235،092،892:(البربر)المساجيتقبائل

171،125،013:المغوليةالقبائل

-604-
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292:(تتار)موخوسقبائل

268:الميديةقبائل

292:(تتار)نانخواجقبائل

247،924:الهندواوروبيةقبائل

267:الهنودقبائل

092:نوهيونجقباثل

246:اليونانيةالقبائل

121:القبط

176:أسدقبيلة

176:نزارقبيلة

28،94:قريش

292:القوزاق

63:عادقوم

-ك-

292:(تتار)كركيتاي

14،15،16،94،111،023:قريقكفار

32:مكةكفار

228:الكلدانيين

272:مردوككهنة

75:الكيليكيين

-ل-

138:اللحيانيين

432،052:الليديين

-م-

36:مزينا

45،201،137،287:المسلمين

782:(يشنكر)نلمسيحيوا

54:نلمشركوا

571:نيولممرا

93،621،582،882،092،892:للمغوا-المغل

95،58،83،84،69،511:المقدونيون

-7.؟-
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:45،05تبعملوك

حمير:91،45،05ملوك

86:الرعاةملوك

146:الساسانيينملوك

136،157،916،171،174،184،217،022:ريدانوذيسبأملوك

192:السلاجقةالملودُ

126:الشرقملوك

125،128:الصينملوك

28:طيبةملوك

255:عيلامملوك

176:لخمملوك

76،121:المغربملوك

175:اليمنملوك

192:الاسلاميهالممالك

121:الفرسممالك

042:البابليينمملكة

06:التبورينمملكة

017:سبأمملكة

65:الفرمىمملكة

162:قتبانمملكة

236،024،241:ليديامملكة

042:الفرعونيةممرمملكة

288:الميديينمملكة

27:منسك

63:منك

231،234،024،303-19،175،228:الميديين

288:!تتار"ميغر

:71ناسك

87:ىلنصارا

731،091:نيةلنمراا

472:لنورديينا

287:(تتار)لنوغايا

-ن-

-).8-
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27:يلهاو

68،79:لهكسوسا

942:لهلينيونا

812:ننيوالهمدا

63،38:لهنودا

431:لهياطلةا

186:التركولاة

-هـ-

-و-

-عط-

23،26،94،256،032،323:اليهود

،13،173!ا،84،86،201،131-56،95،63،08،82-ه!ا:اليونانببن

184،191،225،042،432،472،025،692

-).9-
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القرآنيةالآياتفهرس

04:آتاكمخيرممااللهآتانىفابمالأتمدونن.

قالءاتونيأفرغناراجعلهاذاحتىانفخواقالالصدفينبينساوىاذاحتىالحديدزبراتوني!ه

15،22،04،48،302،692:قطراعليه

15،22،92،174:سبباشىءكلمنوأتيناهالأرضفيلهمكناإنا.

33"مسنونحمامنصلصالمنبثراخالقإني.

1144مجرمينكانواانهمهمأهلكناقبلهممنوالذينتبعقومامخيرأهم"

15،22،46،012،257،027،281سبباأتبعثمعيه

اماالقرنينذاياقلنا،قوماعندهاووجدحمئةعينفيتغربوجدهاالشمسمغرببلغاذاحتى.

،15،22،31،32،34،46،013،236"خسنافيهمتتخذأنوامانعذبأن

251،252

22،،15سترا(دونهامنلهمنجعللمقومعلىتطلعوجدهاالشمسمطلعبلغإذاحتى.

46،118،257،027،

،22،47،هاقولأ"يفقهونيكادونلاقومادونهمامنوجدالسدينبينبلغاذاحتى.

012،302،027،278،281

102"الكفورالانجازيوهل،كفروابماجزيناهمذلك.

15،22،31،46،013،236،325"سببافاتبع.

منوشىءواثلخمطأكلذواتىجنتينبجنتيهموبدلناهمالعرمسيلعليهمفأرسلنافأعرضوا.

791،102!قليلسدر

41"يتفكرونلعلهمالقصصفاقصص.

71!اسفاالحديثبهذايؤمنوالمانآثارهمعلىنفسكباخعفلعلك.

54"دكاءجعلهللجبلربهتجلىفلما.

15،22،42،112"نقبالهاستطاعواومايظهروهاناسطاعوافما.

15،22،013،252"نكراعذابافيعذبهربهالىيردثمنعذبهفسوفظلممنأماقال.

،15،22،24"حقابيروعدوكاندكاءجعلهبيروعدجاءفاذابيرمنرحمةهذاقال.

121"

،15،22،04،48"ردماوبينهمبينكمأجعلبقوةفاعينونيخيرربىفيهمكتبماقال.

692،332

-،11-
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تجعلأنعلىخرجالكنجعلفهلالأرضفيمفسدونومأجوجيأجوجانالقرنينذاياقالوا

15،22،47،012،302،502،278،332(سداوبينهمبيننا

15،22(خبرالديهبماأحطناوقدكذلك

1326الألبابلأوليعبرةقصصهمفيكانلقد

191،102،214وشماليمينعنجنتانآيةمسكنهمفيلسبأكانلقد

161"كالرميمجعلتهالاعليهشىء"أتتمنتذرما

1333يديهبينالذيتصديقولكنيفترىحديثاكانما

،115،22،34يسراأمرنامنلهوسنقولالحسنىجزاةفلهصالخاوعملآمنمنوأما

013،242،251،325

كنتماناللهدونمنشهداءكموادعوامثلهمنبسورةفاتواعبدناعلىنزلنامماريبفيكنتموان

112صادقين

318بيوتاالجبالمناتخذيانالنحلالىربكوأوحى

15،22،72(ذكرامنهعليكمسأتلواقلالقرنينذيعنويسألونك

61(فؤادكبهنثبتماالرسلأنباءمنعليكنقصوكلا

نهدينوراجعلناهولكنالايمانولاالكثابمايتدركنتماأمرنامنروحااليكأوحيناوكذلك

051"مستقيمصراطالىلتهديوانكعبادنامننشاءمنبه

027(كفوراالاالناساكثرفأبىمثلكلمنالقرآنهذافيللناسصرفناولقد

انهيشاءماباذنهفيوحيرسولايرسلأوحجابوراءمنأووحياالااللهيكلمهأنلبشركانوما

51"حكيمعلي

20ْ(المسلمينمناننيوقالصالحاوعملاللهالىدعاممنقولااحسنومن

http://www.al-maktabeh.com!6!م"،-412-ول



النبويةالأحاديثفهرس

القرنينذوأدريولا،لاأملأهلهاكفارات،الحدودأدريولالاأملعيناكانأتبعأدريلا.

152لاأمنبياكان

مثلومأجوجيأجوجردممناليومفتح،اقتربقدشرمنللعربويل،اللهالاالهلا.

42،43،44!..هذا

وحياأوتيتالذيكانوانما،البشرعليهآمنمثلهماالآياتمناعطيالانبيالانبياءمنما.

21،333(القيامةيومتابعاأكثرهمأكونانفأرجو،الياللهأوحاه

-،13-
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وَتنفيذ:ط!اعة

ييطالتشالدفلأرأعأدصفى

الفردوسضَاية-حَذاركرديرردهـىلمحارع-المَزرعَة

بخد.بَيرت-41-07935ت.س-50013،:مَالف
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